
แบบ  ผด. 2

ช่วงเวลา ก าหนดส่งมอบ

ที่ต้องเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

หมวด คา่ใชส้อย รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร
1 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่จา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั งานบรหิารทั่วไป 79,200 เฉพาะเจาะจง 30

2 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่เช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร งานบรหิารทั่วไป 36,000 เฉพาะเจาะจง 30

4 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่รบัวารสารหนงัสอื งานบรหิารทั่วไป 74,400 เฉพาะเจาะจง 30

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะราขจา่ยหมวดอ่ืนๆ

5  ค.ค 62 - ก.ย 63 คา่ใชจ้่ายในการเลอืกตัง้ งานบรหิารทั่วไป 500,000 เฉพาะเจาะจง 15

6 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้ฯ งานบรหิารทั่วไป 2,000 เฉพาะเจาะจง 3

7 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติ งานบรหิารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

8 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 โครงการศกึษาดงูานการบรหิารจดัการขยะ งานบรหิารทั่วไป 120,000 เฉพาะเจาะจง 7

9 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 โครงการสรา้งฝายชะลอน า้ งานบรหิารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 15

10 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม งานบรหิารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

11 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซม งานบรหิารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ

12 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดสุ  านกังาน งานบรหิารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

13 ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 วสัดไุฟฟา้และวทิยุ งานบรหิารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

14 ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 วสัดงุานบา้นและงานครวั งานบรหิารทั่วไป 20,000

15 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดกุ่อสรา้ง งานบรหิารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังซา้ย

ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

หมวด  คา่วสัดุ

16 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ งานบรหิารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

17 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดเุชือ้เพลงิและขนสง่ งานบรหิารทั่วไป 150,000 เฉพาะเจาะจง 30

18 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดโุหษณาและเผยแพร่ งานบรหิารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

19 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 วสัดคุอมพิวเตอร์ งานบรหิารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

20 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 ซือ้ตูเ้กฐ้เอกสารบานเลือ่นสงูชนิดกระจก งานบรหิารทั่วไป 6,500 เฉพาะเจาะจง 7

21 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 ซือ้โตะ๊ท  างานขนาด 5 ฟตุ งานบรหิารทั่วไป 7,500 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภ ณฑ์คอมพิวเตอร์

22 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 เครือ่งพิมพแ์บบฉีดหมกึเครือ่งพิมพแ์บบฉีด งานบรหิารทั่วไป 4,300 เฉพาะเจาะจง 7

หมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพิมพ์

รายจ่ายอื่น

23 ต.ค 62 -  ก.ย 63 คา่จา้งเหมาประเมินประสทิธิภาพฯ งานบรหิารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

งบเงนิอุดหนุน

24  ต.ค  62 -  ก.ย 63 อดุหนนุโครงการจดัตัง้ศนูยป์ฏิบตักิารฯ งานบรหิารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

25 ต.ค 62 -  ก.ย 63 อดุหนนุ ทีท่  าการปกครองอ าเภอวงัเหนือ งานบรหิารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

26 ต.ค 62 -  ก.ย 63 อดุหนนุก่ิงกาชาดอ าเภอวงัเหนือ งานบรหิารทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

หนา้ที ่  2

ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร

27  ต.ค 62 - ก.ย 63 คา่จา้งเหมาปฏิบตังิานดา้นการเงินและบญัชี งานบรหิารคลงั 96,000 เฉพาะเจาะจง 30

28  ต.ค 62 - ก.ย 63 คา่จา้งเหมาปฏิบตังิานดา้นการเงินและบญัชี งานบรหิารคลงั 111,500 เฉพาะเจาะจง 30

ค่าวัสดุ

29  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดสุ  านกังาน งานบรหิารคลงั 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

30  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดคุอมพิวเตอร์ งานบรหิารคลงั 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์

31  ต.ค 62 - ก.ย 63 ชดุเคาเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ งานบรหิารคลงั 25,000 เฉพาะเจาะจง 7

32  ต.ค 62 - ก.ย 63 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู งานบรหิารคลงั 6,500 เฉพาะเจาะจง 7

33  ต.ค 62 - ก.ย 63 ตูบ้านเลือ่นทบึสงู งานบรหิารคลงั 13,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย

34 ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทางถนน บรหิารงานทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

35  ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทางถนน บรหิารงานทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

36 ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการรณรงคใ์นการควบคมุไฟป่าและ บรหิารงานทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ

37  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ บรหิารงานทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

38  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดอ่ืุน บรหิารงานทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)



ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

39  ต. ค  62 -  ก.ย 63 เครือ่งรบั - สง่ วทิยรุะบบ WHFIFMชนิดมือถือ  บรหิารงานทั่วไป 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานการศกึษา

ค่าใช้สอย

40  ต. ค  62 -  ก.ย 63 โครงการจดักิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ บรหิารงานทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

41 ต.ค 62 - ก.ย 63 คา่จา้งเหมารถรบั - สง่เดก็เลก็ศนูยพ์ฒันา งานระดบัก่อนวยัเรยีน 150,000 เฉพาะเจาะจง 30

 ค่าวัสดุ

42  ต. ค  62 -  ก.ย 63 อาหารเสรมิ(นม) งานระดบัก่อนวยัเรยีน 789,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานสาธารณสุข

ค่าใช้สอย

43  ต. ค  62 -  ก.ย 63 โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุ 200,000 เฉพาะเจาะจง 15

44 ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการรณรงคแ์ละปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออก งานบรกิารสาธารณสขุ 70,000 เฉพาะเจาะจง 15

45  ต. ค  62 -  ก.ย 63 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษ งานบรกิารสาธารณสขุ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

46  ต. ค  62 -  ก.ย 63 โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารคดัแยกขยะ 3RS  งานบรกิารสาธารณสขุ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย

47 ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการงานฝีมือจกัสานใชใ้นเครวัเรอืน งานสวสัดกิารสงัคม 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

48  ต. ค  62 -  ก.ย 63 โครงการพฒันาอาชีพเสรมิเพ่ือพฒันาคณุ งานสวสัดกิารสงัคม 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

แผนงานเคหะและชุมชน

คา่ใชส้อย

49 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 จา้งเหมาบ ารุงรกัษาและลา้งบอ่บาดาล บรหิารงานช่าง 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

ประปาหมูบ่า้น

50 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 คา่จา้งออกแบบงานก่อสรา้ง บรหิารงานช่าง 50,000 เฉพาะเจาะจง 15

51  ต.ค 62 - ก.ย 63 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม บรหิารงานช่าง 10,000 เฉพาะเจาะจง 15

ค่าวัสดุ

52  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดสุ  านกังาน บรหิารงานช่าง 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

53  ต.ค 62 - ก.ย 63 วสัดกุ่อสรา้ง บรหิารงานช่าง 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

54  ต.ค 62 - ก.ย 63 เครือ่งส  ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA บรหิารงานช่าง 2,500 เฉพาะเจาะจง 7

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

55  ต.ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี ่3 บรหิารงานช่าง 402,000 เฉพาะเจาะจง 60

56  ต.ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี ่10 บรหิารงานช่าง 195,000 เฉพาะเจาะจง 60

57 ต.ค. 62  -  ก.ย. 63 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี ่2 บรหิารงานช่าง 402,000 เฉพาะเจาะจง 60

58  ต.ค 62 - ก.ย 63 ก่สอรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี ่5 บรหิารงานช่าง 400,000 เฉพาะเจาะจง 60

59  ต.ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งทอ่เหลีย่มอนกรตีคเสรมิเหลก็  ม.9 บรหิารงานช่าง 121,000 เฉพาะเจาะจง 60

รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ล าดับที่



ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

60  ต. ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งทอ่เหลีย่มอนกรตีคเสรมิเหลก็  ม.9  บรหิารงานช่าง 212,000 เฉพาะเจาะจง 60

61  ต. ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งระบายน า้คสล รูปตวัย ูมีฝาปิด ม.4 บรหิารงานช่าง 401,000 เฉพาะเจาะจง 60

62  ต. ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งรางระบายน า้ คสล.รูปตวัยมีูฝาปิด ม.7 บรหิารงานช่าง 401,000 เฉพาะเจาะจง 60

63  ต. ค 62 - ก.ย 63 ก่อสรา้งรางสง่น า้ คสล. หมูท่ี ่1 บรหิารงานช่าง 400,000 เฉพาะเจาะจง 60

64 ต.ต 62 -  ก.ย 63 ก่อสรา้งรางสง่น า้ คสล. หมูท่ี ่6 บรหิารงานช่าง 400,000 เฉพาะเจาะจง 60

65  ต. ค 62 - ก.ย 63 ปรบัปรุงผิวถนน คสลดว้ยแอสฟัสตกิ ม.8 บรหิารงานช่าง 400,000 เฉพาะเจาะจง 60

66  ต. ค 62 - ก.ย 63 ปรบัปรุงถนนดนิลกูรงั ปรบัเกลีย่เรยีบ  ม.10 บรหิารงานช่าง 205,000 เฉพาะเจาะจง 60

67 ต.ต 62 -  ก.ย 63 ปรบัปรุงสะพาน หมูท่ี ่8 บรหิารงานช่าง 195,000 เฉพาะเจาะจง 60

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คา่ใชส้อย

68 ต.ค 62 - ก.ย 63 โครงการการศกึษาเพ่ือตอ่ตา้นการใชย้า สง่เสรมิความเขม้แขง้ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

เสพตดิในนกัเรยีน

69  ต.ค 62 - ก.ย.63 โครงการอบรมและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ สง่เสรมิความเขม้แขง้ 10000 เฉพาะเจาะจง 7

หมายเหตุล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจดัหา

   -6-



ช่วงเวลาที่ต้อง ก าหนดส่งมอบ

เร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

70  ต.ค. 62 - ก.ย.63 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนและฯ กีฬาและนนัทนาการ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

งานศาสนาและวัฒธรรมทอ้งถิ่น

 ค่าใช้สอย

71  ต.ค. 62 - ก.ย.63 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง งานศาสนาและวฒันธรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

72  ต.ค. 62 - ก.ย.63 โครงการจดัประเพณีในสงกรานต์ งานศาสนาและวฒันธรรม 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

73  ต.ค. 62 - ก.ย.63 โครงการประเพณีวนัเขา้พรรษา งานศาสนาและวฒันธรรม 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานการเกษตร

ค่าใช้สอย

74 ต.ค 62 -  ก.ย 63 โครงการฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเพ่ือดตน้ทนุ งานสง่เสรมิการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าครุภัณฑ์

75  ต.ค. 62 - ก.ย.63 เครือ่งพน่ยาพรอ้มอปุกรณ์ งานสง่เสรมิการเกษตร 25,000 เฉพาะเจาะจง 7

ล าดับที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

 -7-


