
แบบ ผด. 2
ผด.2

ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน  ประเภท  จ านวน

1 ต.ค. 53 - ก.ย.54 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          40,000 ตกลงราคา 7 *ขออนุมัติ
จัดหาตาม2 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุส านักงาน สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          40,000 ตกลงราคา 7 ความจ าเป็น

3 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุส านักงาน สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7 ตลอดทั้งปี

4 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุส านักงาน สว่นการศึกษา งานบริหารทั่วไป          15,000 ตกลงราคา 7

5 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุส านักงาน ส่วนสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 23,600        ตกลงราคา 7

6 ต.ค. 53 - ก.ย.54 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

7 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

8 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          35,000 ตกลงราคา 7

9 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุคอมพิวเตอร์ สว่นการศึกษา งานบริหารทั่วไป          10,000 ตกลงราคา 7

10 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุอาหารเสริม (นม) ป.1 - ป. 6 สว่นการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน     1,157,520 ตกลงราคา 7

11 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุอาหารเสริม (นม)อนุบาล 3 ขวบ สว่นการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน        147,000 ตกลงราคา 7

12 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 อาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ สว่นการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน        273,000 ตกลงราคา 7

13 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สว่นการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน          46,200 ตกลงราคา 7

14 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          65,000 ตกลงราคา 7

15 พ.ย.53 - ก.ย. 54 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

16 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

17 พ.ย.53 - ก.ย. 54 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ สว่นการศึกษา งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7
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แบบ ผด. 2
ผด.2

ช่วงเวลาที่ต้อง

เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน  ประเภท  จ านวน

18 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          50,000 ตกลงราคา 7 *ขออนุมัติ
จัดหาตาม19 พ.ย.53 - ก.ย. 54 บ ารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สนิ ฯลฯ สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          20,000 ตกลงราคา 7 ความจ าเป็น

20 พ.ย. 53 - ก.ย.54 บ ารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สนิในส านักงาน สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          20,000 ตกลงราคา 7 ตลอดทั้งปี

21 พ.ย.53 - ก.ย. 54 บ ารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สนิ ฯลฯ สว่นการศึกษา งานบริหารทั่วไป          20,000 ตกลงราคา 7

22 พ.ย. 53 - ก.ย.54 บ ารุงรักษาซอ่มแซมทรัพย์สนิในหมู่บ้าน สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          80,000 ตกลงราคา 7

23 พ.ย. 53 - ก.ย.54 บ ารุงรักษาซอ่มแซมถนนดินลูกรังในต าบล สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน        600,000 ตกลง,สอบ 15,60

24 พ.ย. 53 - ก.ย.54 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

25 พ.ย. 53 - ก.ย.54 ค่าจ้างเหมาประชาสมัพันธ์หน่วยงานลงหนังสอื ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          20,000 ตกลงราคา 7

26 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          45,000 ตกลงราคา 7

27 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการไม่เข้ารายจ่ายหมวดอ่ืน ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          65,000 ตกลงราคา 7

28 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          50,000 ตกลงราคา 7

29 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายค่าบ ารุงดูแลปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ต าบล ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

30 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อสิ่งของมอบให้แก่ผู้สงูอายุ ส านักปลัด งานสงัคมสงเคราะห์          80,000 ตกลงราคา 7

31 พ.ย. 53 - ก.ย.54 รายจ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อสิ่งของมอบให้แก่ผู้พิการ ส านักปลัด งานสงัคมสงเคราะห์          25,000 ตกลงราคา 7

32 พ.ย. 53 - ก.ย.54 วัสดุยานพาหนะขนสง่ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

33 พ.ย. 53 - ก.ย.54 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป        150,000 ตกลงราคา 7

34 พ.ย. 53 - ก.ย.54 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลงและหล่อลื่น(รถบรรทุกน้ า) ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          50,000 ตกลงราคา 7

ก าหนดสง่
มอบ ( วัน ) หมายเหตุ
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เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน  ประเภท  จ านวน

35 พ.ย. 53 - ก.ย.54 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          10,000 ตกลงราคา 7 *ขออนุมัติ
จัดหาตาม36 พ.ย.53 - ก.ย. 54 วัสดุงานบ้านงานครัว สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7 ความจ าเป็น

37 พ.ย. 53 - ก.ย.54 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          50,000 ตกลงราคา 7 ตลอดทั้งปี

38 พ.ย.53 - ก.ย. 54 วัสดุอุปกรณ์กีฬาภายในหมู่บ้าน สว่นการศึกษา งานกีฬาและ ฯ        100,000 ตกลงราคา 30

39 ม.ค. 54 - ก.ย.54 ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานกระจก   3 ตู้ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          12,000 ตกลงราคา 7

40 ม.ค. 54 - ก.ย.54 ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบทึบ   2  ตู้ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป            8,000 ตกลงราคา 7

41 ม.ค. 54 - ก.ย.54 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองพิมพ์ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป          30,000 ตกลงราคา 7

42 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าจัดท าตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3.50 x 4.00 สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          25,000 ตกลงราคา 7

43 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เช็ค สว่นการคลัง งานบริหารทั่วไป          39,000 ตกลงราคา 7

44 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าจัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์ ขนาด 3A(แบบแปลน) สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          25,000 ตกลงราคา 7

45 ม.ค.54 - ก.ย. 54 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์ สว่นการศึกษา งานบริหารทั่วไป 30000 ตกลงราคา 7

46 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป          50,000 ตกลงราคา 7

47 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควันจ านวน 2 เคร่ือง ส่วนสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป        138,000 สอบราคา 7

48 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 ค่าจัดซื้อโอ่งน้ า ขนาด 1800 ลิตร จ านวน 365 ใบ หมู่ที่ 6 สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป        302,600 สอบราคา 60

49 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการขยายทางเข้าวัดค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน        312,600 สอบราคา 60

50 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สว่นโยธา งานบ าบัดน้ าเสยี        303,400 สอบราคา 60

51 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน        361,100 สอบราคา 60
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52 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการก่อสร้างระบบประปาชนบท หมู่ที่ 4 สว่นโยธา งานกิจการประปา        409,300 สอบราคา 60 *ขออนุมัติ
จัดหาตาม53 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน          80,500 ตกลง,สอบ 15,60 ความจ าเป็น

54 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังเสยีงตามสาย หมู่ที่ 7 สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          69,400 ตกลง,สอบ 15,60 ตลอดทั้งปี

55 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังเสยีงตามสาย หมู่ที่ 8 สว่นโยธา งานบริหารทั่วไป          40,500 ตกลง,สอบ 15,60

56 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน          80,500 ตกลง,สอบ 15,60

57 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 11 สว่นโยธา งานสง่เสริมการเกษตร          82,100 ตกลง,สอบ 15,60

58 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สว่นโยธา งานบ าบัดน้ าเสยี        138,200 สอบราคา 60

59 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สว่นโยธา งานไฟฟ้าถนน          80,500 ตกลง,สอบ 15,60

60 ม.ค. 54 - ก.ย. 54 โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 16 สว่นโยธา งานกิจการประปา        146,800 สอบราคา 60

หมายเหตุ    * งานโครงสร้าง   ตามประมาณการและแบบของสว่นโยธาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหินปูนก าหนด

ลงชื่อ           ธนวัฒน์   พรทิพย์                  เจ้าพนักงานพัสดุ ลงชื่อ           กาญจนา   นวลหงษ์        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนหัวหน้าสว่นการคลัง

                (นายธนวัฒน์   พรทิพย์)           (นางสาวกาญจนา   นวลหงษ์)

ลงชื่อ                   สายชล   กลัดบุบผา           ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหินปูน

                                                                                                                         (นายสายชล   กลัดบุบผา)

หมายเหตุ
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