
ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงนิ วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ที่ต้องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วัน)
1 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 1.วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000           เฉพาะเจาะจง 7
4.วสัดุก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000           เฉพาะเจาะจง 7
5.วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000         เฉพาะเจาะจง 7
6.วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 130,000         เฉพาะเจาะจง 30
7.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000           เฉพาะเจาะจง 7
8.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000           เฉพาะเจาะจง 7
9.วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000             เฉพาะเจาะจง 7
9.วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 20,000           เฉพาะเจาะจง 7

2 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 1.วสัดุส านกังาน กองคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000             เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 35,000           เฉพาะเจาะจง 7
3 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 1.วสัดุส านกังาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000           เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชน 150,000         เฉพาะเจาะจง 30
4.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000           เฉพาะเจาะจง 7
5.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 100,000         เฉพาะเจาะจง 7
6.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           เฉพาะเจาะจง 7
7.วสัดุก่อสร้าง แผนงานการพาณิชย์ 150,000         เฉพาะเจาะจง 7
8.วสัดุอ่ืน ๆ เช่น มาตรน ้า แผนงานการพาณิชย์ 80,000           เฉพาะเจาะจง 7

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงนิ วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ที่ต้องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)
4 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 1.วสัดุส านกังาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศึกษา 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานการศึกษา 30,000           เฉพาะเจาะจง 7
4.วสัดุก่อสร้าง แผนงานการศึกษา 5,000             เฉพาะเจาะจง 7
5.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 40,000           เฉพาะเจาะจง 7
6.วสัดุอ่ืน ๆ แผนงานการศึกษา 432,300         เฉพาะเจาะจง 260 ส่งมอบเป็นรายเดือน

อาหารเสริม(นม)
7.วสัดุส านกังาน แผนงานการศึกษา 80,000           เฉพาะเจาะจง 7
8.วสัดุกีฬา แผนงานการศาศนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 70,000           7

5 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 ครุภณัฑ์
1.ลอ้วดัระยะ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 7,000             เฉพาะเจาะจง 7

1.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 47,000           เฉพาะเจาะจง 15
ส่วน(ราคารวมคา่ติดตั้ง)แบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู

เงนินอกงบประมาณ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่
งบประมาณ



ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงนิ วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ที่ต้องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)
6 ต.ค. 63 -   ก.ย.64 ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 484,000         เฉพาะเจาะจง 60
สายยางโพรง-ตกวดั หมู่ท่ี 7,5 ช่วง

กม.ท่ี 0+685 - 0+805 ขนาดกวา้ง

6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา

0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

ตามแบบและรายการท่ีเทศบาล

ต าบลปรางหมู่ก  าหนด พร้อมติดตั้ง

ป้ายประชาสมัพนัธ์เทศบาลต าบล

ปรางหมู่

2.โครงการก่อสร้างระบบประปา แผนงานเคหะและชุมชน 705,000         เฉพาะเจาะจง 60
หมู่บา้นแบบน ้าบาดาล หมู่ท่ี 2 บา้น

นางเกรียง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.

รูปทรงถว้ยแชมเปญพร้อมติดตั้ง

ป้ัมซมัเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงมา้ วาง
ท่อเมน พีวีซี Ø 2 น้ิว ชั้น มอก. ยาว

200.00 เมตร ตามแบบรายการท่ี

เทศบาลต าบลปรางหมู่ก  าหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์

เทศบาลต าบลปรางหมู่

เงนินอกงบประมาณงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

แบบ ผด.2



ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน วิธีจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ต้องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วัน)

3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 2 แผนงานเคหะและชุมชน 139,000         เฉพาะเจาะจง 60
บา้นนางเกรียง ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล

 Ø6 น้ิว ลึกไม่นอ้ยกวา่ 42.50 เมตร

(หรือปริมาณน ้าไม่นอ้ยกวา่ 5 ลบ.ม

ต่อชัว่โมง) ตามแบบและรายการท่ี

เทศบาลต าบลปรางหมู่ก  าหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์

เทศบาลต าบลปรางหมู่

4.โครงการปรับปรุงยกระดบัถนน แผนงานเคหะและชุมชน 91,000           เฉพาะเจาะจง 60
สายโคกมะปราง หมู่ท่ี 4 ช่วงท่ี 1

ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 150.00

เมตร ถมวสัดุหินคลุกทบัหนา้หนา

0.15 เมตร พร้อมปรับเกล่ีย ช่วงท่ี 2

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 170.00

เมตร ถมวสัดุหินคลุกทบัหนา้หนา

0.15 เมตร พร้อมปรับเกล่ีย ตามแบบ

และรายการท่ีเทศบาลต าบลปรางหมู่

ก าหนด

ล าดบัที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

แบบ ผด.2






