


              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

1. ค่าจ้างเหมาทําของ สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

งาน   บริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดทั้งปี

2 ค่าเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ สํานักงานปลัด 12,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

3 ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด 23,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

4 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี สํานักงานปลัด 2,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

ตามคําพิพากษา งาน   บริหารทั่วไป

6 วัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 70,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

7. วัสดงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

งาน   บริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดทั้งปี

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักงานปลัด 100,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด 50,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

11 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา สํานักงานปลัด 5,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

12 ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับ สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

บุคคล/คณะบุคคลที่มาเยี่ยม งาน   บริหารทั่วไป

เยือน อบต.

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

13. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือ สํานักงานปลัด 5,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

เงินรางวัล งาน   บริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดทั้งปี

14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ สํานักงานปลัด 25,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

เฉลิมพระเกียรติ งาน   บริหารทั่วไป

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตาม สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

โครงการต่าง ๆ ของ อบต. งาน   บริหารทั่วไป

17 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนา สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

องค์การบริหารส่วนตําบล/แผน งาน   บริหารทั่วไป

ชุมชน

18 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

19. ค่าบํารุงรักษาพันธุ์ไม้และกําจัด สํานักงานปลัด 30,000 - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

วัชพืช งาน   บริหารทั่วไป ตามความจําเป็น

ตลอดทั้งปี

20 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด 80,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารทั่วไป

21 วัสดุสํานักงาน กองคลัง 50,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารงานคลัง

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 50,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารงานคลัง

23 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง 60,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ งาน   บริหารงานคลัง

อบต.

24 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน   บริหารงานคลัง
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ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

25 ค่าจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุทาง สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ตามความจําเป็น

ความสงบภายใน ตลอดทั้งปี

26 ค่าจัดทําโครงการในการปกป้อง สํานักงานปลัด 20,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

สถาบันสําคัญของชาติ งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน

27 ค่าฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสา สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

อปพร ความสงบภายใน

28 ค่าป้องกันและบรรเทาความ สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

เดือดร้อนของประชาชนที่เกิด งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

จากสาธารณภัยต่าง ๆ ระงับอัคคีภัย

29 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
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ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

30 วัสดุอื่น สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ตามความจําเป็น

ระงับอัคคีภัย ตลอดทั้งปี

31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สํานักงานปลัด 5,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

32 ค่าจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สํานักงานปลัด 41,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

33 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด 5,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

34 ค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็ก สํานักงานปลัด 672,000.- - - ตกลงราคา ทุกวันทําการ

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วังคีรี

35 ค่าอาหารเสริม (นม) 992,320.- - - กรณีพิเศษ ทุกวันทําการ

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การศึกษา
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การศึกษา

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การศึกษา

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การศึกษา

แผนงาน  การศึกษา



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

36 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สํานักงานปลัด 80,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ตามความจําเป็น

ตลอดทั้งปี

37 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา 60,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

38 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา 200,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

39 ค่าวัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา 30,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

40 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนโยธา 80,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน สาธารณสุข
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

41 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา 30,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ตามความจําเป็น

ชุมชน ตลอดทั้งปี

42 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา 18,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน ไฟฟ้ถนน

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา 100,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน ไฟฟ้ถนน

44 วัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา 150,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน ไฟฟ้ถนน

45 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

ต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็ง

ชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนต.ค. 57 - ก.ย. 58

ต.ค. 57 - ก.ย. 58



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

46 ค่าวัสดุกีฬา สํานักงานปลัด 30,000.- - - ตกลงราคา  7 วัน ขออนุมัติจัดหา

นันทนาการ ตามความจําเป็น

งาน กีฬาและนันทนาการ ตลอดทั้งปี

47 ค่าวัสดุเกษตร สํานักงานปลัด 10,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  ส่งเสริมการเกษตร

49 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนโยธา 105,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  กิจการประปา

50 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา 60,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน "

งาน  กิจการประปา

51 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน สํานักงานปลัด 100,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน

ประเพณีลอยกระทง นันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การพาณิชย์

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การพาณิชย์

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การศาศนาวัฒนธรรมและ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 แผนงาน  การเกษตร

 พ.ย. 57 แผนงาน  การศาศนาวัฒนธรรมและ



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

52 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ส่วนโยธา 2,500,000.- - - ประมูลซื้อ  120  วัน

ไฮดรอลิค จํานวน 1 คัน งาน  ไฟฟ้าถนน ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

53 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบพิงหลัง สํานักงานปลัด 32,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน

จํานวน 160 ตัว งาน   บริหารทั่วไป

54 จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน 4 ชั้น สํานักงานปลัด 32,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน

(มอก.)  จํานวน 2 ตู้ งาน   บริหารทั่วไป

55 จัดซื้อโต๊ะขนาดกว้าง 60  ซม.x สํานักงานปลัด 2,700.- - - ตกลงราคา 7 วัน

ยาว 120 ซม.x สูง 75 ซม. งาน   บริหารทั่วไป

จํานวน 1 ตัว

56 จัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้าสแตน สํานักงานปลัด 15,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน

เลส ขนาด 30 ซม. ทําด้วย งาน   บริหารทั่วไป

สแตนเลส กําลังไฟไม่ต่ํากว่า 

2,400 วัตต์ จํานวน 1 ใบ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ธ.ค. 57 แผนงาน  เคหะชุมชน

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

57 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ กองคลัง 37,300 - - ตกลงราคา  7  วัน

แยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบ งาน  บริหารงานคลัง

ฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า

30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

58 จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน 4 ชั้น กองคลัง 11,600 - - ตกลงราคา  7  วัน

(มอก.) จํานวน 2 ตู้ งาน  บริหารงานคลัง

59 จัดซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 80 ซม.x กองคลัง 3,800.- - - ตกลงราคา  7  วัน

ยาว 150 ซม.x สูง 75 ซม. งาน  บริหารงานคลัง

จํานวน 1 ตัว

60 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ กองคลัง 19,900.- - - ตกลงราคา  7  วัน

ชนิด  LED  ขาวดํา  แบบ งาน  บริหารงานคลัง

Network  จํานวน 1 เครื่อง

61 จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ชนาดกว้าง สํานักงานปลัด 3,800.- - - ตกลงราคา  7  วัน

40.6 ซม.x ยาว 149 ซม.x สูง งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

75 ซม.  จํานวน 1 ตู้ การศึกษา

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ม.ค. 58
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ม.ค. 58 แผนงาน  การศึกษา

 ม.ค. 58 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

 ม.ค. 58



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

62 จัดซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 60 ซม.x สํานักงานปลัด 5,400.- - - ตดลงราคา 7 วัน

ยาว 120 ซม.x สูง 75 ซม. งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

จํานวน 2 ตัว ศีกษา

63 จัดซื้อโต๊ะประชุมขาพับ 6 ฟุต สํานักงานปลัด 2,000.- - - ตกลงราคา  7  วัน

ขนาดกว้าง 60 ซม.x ยาว งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

180 ซม.x สูง 75 ซม. จํานวน การศึกษา

1 ตัว

63 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ สํานักงานปลัด 19,900 - - ตกลงราคา  7  วัน

ชนิด LED  ขาวดํา  แบบ งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

Network  จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

64 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สํานักงานปลัด 80,000.- - - ตกลงราคา  7  วัน

วันเด็ก งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

 ม.ค. 58

 ม.ค. 58 แผนงาน  การศึกษา

 ม.ค. 58 แผนงาน  การศึกษา

แผนงาน  การศึกษา

แผนงาน  การศึกษา ม.ค. 58



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

65 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด ส่วนโยธา 8,500.- - - ตกลงราคา 7 วัน

(Injet Printer) สําหรับกระดาษ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

A3  จํานวน 1 เครื่อง ชุมชน

66 จัดซื้อมิเตอร์วัดปริมาณน้ําประปา ส่วนโยธา 6,000.- - - ตกลงราคา  7  วัน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว งาน  กิจการประปา

จํานวน 1 เครื่อง

67 จัดซื้อมิเตอร์วัดปริมาณน้ําประปา ส่วนโยธา 18,000.- - - ตกลงราคา  7  วัน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว งาน  กิจการประปา

จํานวน 1 เครื่อง

68 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน สํานักงานปลัด 150,000.- - - ตกลงราคา  7  วัน

กีฬา ระหว่างหมู่บ้าน "วังคีรีคัพ" และนันทนาการ

งาน  กีฬาและนันทนาการ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ม.ค. 58 แผนงาน  เคหะและชุมชน

 ม.ค. 58 แผนงาน  การพาณิชย์

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ม.ค. 58 - เม.ย. 58 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม

 ม.ค. 58 แผนงาน  การพาณิชย์



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ส่วนโยธา 90,000 - - ตกลงราคา 45 วัน

สายบ้านนายเวื่อง ทองประดับ- โยธา

บ้านนายหนวง สังข์สุวรรณ งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 4 ตําบลวังคีรี อ.ห้วยยอด

จ.ตรัง ระยะทาง 1,500 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ทําการ

ถมหลุมบ่อด้วยหินผุหรือลูกรัง

พร้อมเกลี่ยเรียบเฉพาะจุด

ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

70 โครงการต่อเติมท่อจ่ายน้ําระบบ ส่วนโยธา 100,000.- - - สอบราคา 45 วัน

ประปา บ้านวังลําใต้ หมู่ที่ 2 งาน  กิจการประปา

ตําบลวังคีรี อําเภอห้วยยอด

จังหวัดตรัง ริมถนนสายบ้าน

ผู้ใหญ่รุ่น - สวนหมอนึก ท่อ

PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

2 นิ้ว (8.5) ระยะทาง 835 เมตร

และริมทางหลวงชนบท ต.4024

 ม.ค. 58 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

 ม.ค. 58 แผนงาน  การพาณิชย์



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

จากสามแยกทางเข้าสถานี

อนามัยบ้านวังลํา - บ้านนาย

ประพันธ์ สุสิคง ท่อ PVC ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (8.5)

ระยะทาง 128 เมตร พร้อม

ติดตั้งท่อบริการ PVC ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (8.5) 

ระยะทาง 962 เมตร ตามแบบ

ที่ อบต. กําหนด

71 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ส่วนโยธา 133,000.- - - สอบราคา 45 วัน

ระบบประปาบ้านเขาพรุเสม็ด งาน  กิจการประปา

หมู่ที่ 1 ตําบลวังคีรี อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง ทําการ

ติดตั้งถังกรองน้ํา ขนาด 

1.20 x 1.50  เมตร จํานวน

1 ถัง พร้อมฐานรากรับถังและ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

- 15-
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แผนงาน  การพาณิชย์ ม.ค. 58

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

ติดตั้งมาตรวัดน้ําปริมาณน้ํา 

จํานวน 1 ชุด ตามแบบแปลน

ที่ อบต. กําหนด

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน สํานักงานปลัด 50,000.- - - ตกลงราคา 7 วัน

สงกรานต์ และนันทนาการ

งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

73 โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินอุดหนุน 1,800,000.- ประมูลจ้าง 90 วัน

ผิวดินขนาดกลาง บ้านวังลําใต้ ด้วยระบบ

หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบล อิเล็กทรอนิกส์

วังคีรี อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ประปานครหลวง พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
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ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

 ต.ค. 57

 เม.ย. 58 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรม



              แบบ ผด.2

หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ

เจ้าของเงิน จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) งาน (วัน)

74 โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินอุดหนุน 2,600,000.- ประมูลจ้าง  90 วัน

ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านวังลําเหนือ ด้วยระบบ

หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบล อิเล็กทรอนิกส์

วังคีรี อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายละเอียดตามแบบแปลนการ

ประปานครหลวง พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย

73 โครงการก่อสร้างระบบประปา เงินอุดหนุน 3,600,000.- ประมูลจ้าง 90 วัน

ผิวดินขนาดใหญ่มา บ้านเขา ด้วยระบบ

พรุเสม็ด หมู่ที่ 1 องค์การบริหาร อิเล็กทรอนิกส์

ส่วนตําบลวังคีรี อําเภอห้วยยอด

จังหวัดตรัง รายละเอียดตาม

แบบแปลนการประปานครหลวง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน

1 ป้าย

 ต.ค. 57

 ต.ค. 57
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ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังคีรี

ลําดับที่
ช่วงเวลา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ


