
ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)
1 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 1.วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 61,866           - - 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 10,000           เฉพาะเจาะจง 7
9.วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 20,000           เฉพาะเจาะจง 7

2 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 1.วสัดุส านกังาน กองคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 55,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 35,000           เฉพาะเจาะจง 7
3 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 1.วสัดุส านกังาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000           เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชุมชน 120,000         เฉพาะเจาะจง 30
4.วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000           เฉพาะเจาะจง 7
5.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 90,000           เฉพาะเจาะจง 7
6.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000           เฉพาะเจาะจง 7
7.วสัดุก่อสร้าง แผนงานการพาณิชย์ 150,000         เฉพาะเจาะจง 15
8.วสัดุอ่ืน ๆ เช่น มาตรน ้า แผนงานการพาณิชย์ 80,000           เฉพาะเจาะจง 15

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)
4 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 1.วสัดุส านกังาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมติจดัหาตาม

2.วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศึกษา 5,000             เฉพาะเจาะจง 7 ความจ าเป็นตลอดปี

3.วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานการศึกษา 30,000           เฉพาะเจาะจง 7
4.วสัดุก่อสร้าง แผนงานการศึกษา 5,000             เฉพาะเจาะจง 7
5.วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 30,000           เฉพาะเจาะจง 7
6.วสัดุอ่ืน ๆ แผนงานการศึกษา 421,564         เฉพาะเจาะจง 260 ส่งมอบเป็นรายเดือน

อาหารเสริม(นม)
7.วสัดุส านกังาน แผนงานการศึกษา 80,000           เฉพาะเจาะจง 7
8.วสัดุกีฬา 15

5 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 ครุภัณฑ์
1.กลอ้งถ่ายภาพระบบดิจิตอล ส านกัปลดั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19,300           เฉพาะเจาะจง 15
ความละเอียด 20 ลา้นพิกเซล
จ านวน  1  ตวั
2.เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้อ่อน แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,000           เฉพาะเจาะจง 15
จ านวน  1  เคร่ือง
3.ตูเ้ยน็ขนาด 9 คิวบิกฟตุ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000           เฉพาะเจาะจง 15
จ านวน  1  ตู้
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ กองคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป 22,000           เฉพาะเจาะจง 7
งานประมวลผล แบบท่ี 1
จ านวน  1  เคร่ือง

เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่
งบประมาณ



ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)

ต.ค. 62 -   ก.ย.63 ครุภัณฑ์
1.เทปวดัระยะชนิดสายไฟ แผนงานเคหะและชุมชน 5,800             เฉพาะเจาะจง 7
จ านวน  1  อนั
2.ตราสญัลกัษณ์เฉลิมพระ แผนงานเคหะและชุมชน 250,000         เฉพาะเจาะจง 45
เกียรติ พระบรมฉายาลกัษณ์
รัชกาลท่ี 10 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

งบประมาณ

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมาณ



ล าดบั ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงิน วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ ทีต้่องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)
6 ต.ค. 62 -   ก.ย.63 ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 166,000         เฉพาะเจาะจง 60
เช่ือมทางหลวงหมายเลข 41
หมู่ท่ี 4 บริเวณแยกทางเขา้
ถนนสายบา้นโด ขนาดกวา้ง
4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนท่ี พร้อมวางท่อ คสล.
มอก.ชั้นสาม ขนาด Ø1.00 x 1.00

เมตร(จ านวน 24 ท่อน สองแถว)

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานเคหะและชุมชน 499,000         เฉพาะเจาะจง 60
สายยางโพรง-ตกวดั ช่วงท่ี 2
หมู่ท่ี 7,5 กม.ท่ี 0+120- กม.ท่ี

0+213 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร
ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร
และเท คสล.ป้องกนัน ้าเซาะ
ยาว 93 เมตร 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แผนงานเคหะและชุมชน 497,800         เฉพาะเจาะจง 60
สายไสยนมควาย-หูนบ หมู่ท่ี 2

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

แบบ ผด.2

เงินนอกงบประมาณงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



ช่วงเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจ้าของเงนิ วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ หมายเหตุ
ที่ต้องจัดการ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) งาน (วนั)

4. โครงการก่อสร้างประตูทาง แผนงานเคหะและชุมชน 397,000         เฉพาะเจาะจง 60
เขา้เทศบาลต าบลปรางหมู่
หมู่ท่ี 7 ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
5.โครงการขุดเจาะบ่อน ้า แผนงานเคหะและชุมชน 212,000            เฉพาะเจาะจง 60
บาดาล บา้นนางเกรียง หมู่ท่ี 2
ขนาด Ø6 น้ิว ลึกไม่นอ้ยกวา่

42.50 เมตร(หรือใหไ้ดป้ริมาณ

น ้าไมน่อ้ยกว่า 5 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อชัว่โมง)พร้อมติดตั้งป้ัมสูบ
น ้าชนิดจุ่มใตน้ ้า(ซมัเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงมา้

ล าดับที่
งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ของเทศบาลต าบลปรางหมู่

แบบ ผด.2


