
ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
1 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ
บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

500 ,000 - - ตกลงราคา 5 วัน

2 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, รักษาความสงบ
ภายใน/งาน
บริหารท่ัวไป

120 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

3 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, สาธารณสุข/
บริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน ๆ

100 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

4 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว

12 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

5 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

6 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 50 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
7 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวกับการรับรอง
พิธีการ
-เลี้ยงรับรองเจาหนาท่ีบุคคล
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ
-พิธีเปดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร

ท่ัวไป 50 ,000
50 ,000

70 ,000
25 ,000

-
-

-
-

-
-

-
-

ตกลงราคา
,,

,,
,,

5 วัน
,,

,,
,,

8 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-คาของขวัญของรางวัลใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ
-คาใชจายตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพฯ
-คาใชจายตามโครงการวัน
ทองถ่ินไทย
-โครงการสงเสรมิคณุธรรม
และจริยธรรมขาราชการ
-คาใชจายในการเลือกตั้งฯลฯ

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร

ท่ัวไป
15 ,000

350 ,000

50 ,000

30 ,000

35 ,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตกลงราคา

,,

,,

,,

,,

5 วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน
9 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการชวยเหลือ
ประชาชน
-โครงการบริการประชาชน
ลดอุบัตเิหตุจราจรตาม
เทศกาลตาง ๆ

รักษาความสงบ
ภายใน/งาน

ปองกันฝายพล
เรือนและระงับ

อัคคีภัย
100 ,000

60 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

,,

5  วัน

,,



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
10 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-คาบํารุงรักษาและซอมแซม

การศึกษา/งาน
บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 10 ,000 - - ตกลงราคา 5 วัน

11

ม.ค. 58

ก.พ. 58 -เม.ย.58

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-คาใชจายในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2557
-คาใชจายในการดําเนิน
โครงการแนะแนวการศึกษา
-โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
-โครงการประชุมผูปกครอง
เด็กเล็ก

การศึกษา/งาน
ระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 100 ,000

40 ,000

1 ,382 ,800

-

-

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

1  วัน

12 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการดูแลใสใจหวงใยผู
พิการ
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

สังคม
สงเคราะห/
สวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห

10 ,000

30 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
13 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการควบคมุโรค ฯลฯ
-โครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา
-โครงการรณรงคปองกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี

สาธารณสุข/
บริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

20 ,000
80 ,000

20 ,000

-
-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

5  วัน

14 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ ต.กรุงชิง
-โครงการจดัเวทีประชาคม
หมูบานเพ่ือสงเสรมิการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
-โครงการสงเสรมิสนับสนุน
การจัดทําและทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชนระดับ
หมูบานและบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล
-โครงการเผยแพรความรูทาง
กฎหมายสูชุมชน
-โครงการอบรมความรู
คอมพิวเตอรเบื้องตน

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน/สงเสริม
และสนับสนุน
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

80 ,000

15 ,000

15 ,000

20 ,000

30 ,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
15 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี
-โครงการสงเสรมิอาชีพ
รายได
-โครงการสายใยรักสาน
สัมพันธครอบครัว

สรางความ
เขมแข็ง/
สงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

100 ,000

25 ,000

30 ,000

40 ,000

-
-

-

-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

5  วัน

5  วัน

5  วัน

16 เม.ย. 58 -ส.ค. 58 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดฯลฯ ครั้งท่ี 11
-โครงการจดัสงนักกีฬา/นัก
กรีฑาแขงขันระดับอําเภอ

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
กีฬาและ
นันทนาการ

400 ,000

60 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
17 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการวันกตญัู
-โครงการวันสาํคัญทาง
ราชการ
-โครงการสงเสรมิประเพณี
ทองถ่ิน

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
ศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

70 ,000
20 ,000

15 ,000

-
-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

5  วัน

18 เม.ย. 58 -ส.ค. 58 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการศึกษาดูงานแหลง
ทองเท่ียวชุมชน
-คาใชจายในการดําเนินการ
บริหารจดัการการทองเท่ียว

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 67 ,000

100 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
19 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการตาง ๆในการ
บริหารจดัการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีตําบล
-โครงการสงเสรมิอาชีพ
การเกษตรตําบลกรุงชิง
-คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการปลูกหญาแฝก
-โครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรตฯิในพ้ืนท่ี ต.กรุงชิง

งานการเกษตร/
สงเสริม
การเกษตร

40 ,000

40 ,000

5 ,000

5 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

5 วัน

5  วัน

20 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
-โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี
-โครงการจดัทําระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-โครงการมาตรการจูงใจ
สําหรับผูชําระภาษี

บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

10 ,000

100 ,000

10 ,000

- - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาใชสอย
21 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะหมวดรายจายอ่ืน ๆ
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คาของขวัญ
ของรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม และพวงมาลาสําหรับ
พิธีการสําคญัตาง ๆ ตาม
วาระและโอกาสท่ีจําเปนและ
ท่ีมีความสําคัญ

งานเคหะและ
ชุมชน

50 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

22 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(วงเงินไมเกิน 5 ,000  บาท)

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

150 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

23 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

25 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

23 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, งานเคหะและ
ชุมชน

50 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาวัสดุ
24 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
คาวัสดสุํานักงาน บริหารท่ัวไป/

งานบริหาร
ท่ัวไป

80 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

25 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

50 ,000 - - ตกลงราคา 5 วัน

26 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, การศึกษา/งาน
นบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

30 ,000
- - ตกลงราคา 5  วัน

27 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

28 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุไฟฟาและวิทยุ บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

20 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

29 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 100 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

30 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุงานบานงานครัว บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

40 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

31 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, การศึกษา/งาน
บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาวัสดุ
32 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
วัสดุยานพาหนะและขนสง บริหารท่ัวไป/

งานบริหาร
ท่ัวไป

100 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

33 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

5 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

34 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 200 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

35 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

300 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

36 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

5 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

37 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 300 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

38 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุคอมพิวเตอร บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

100 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

39 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

50 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาวัสดุ
40 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
วัสดุคอมพิวเตอร การศึกษา/งาน

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

41 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 50 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

42 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุการเกษตร บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

10 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

43 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

44 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุเครื่องดับเพลิง รักษาความสงบ
ภายใน/งาน
บริหารท่ัวไป

120 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

45 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

วัสดุอ่ืน ๆ บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

20 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

46 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

“ การศึกษา/งาน
บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

10 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

47 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

“ รักษาความสงบ
ภายใน/งาน
ปองกันฯ

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ี
ตองเริ่ม
จัดหา

รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสง
มอบ (วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/

โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาวัสดุ
48 ต.ค.2557 -

30 ก.ย.
2558

คาอาหารเสรมิ(นม) การศึกษา/งาน
ระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

1 ,871 ,100 - - ตกลงราคา 1  วัน

49 ต.ค.2557 -
30 ก.ย.
2558

วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

50 ม.ค.2557 -
30 ก.ย.
2558

วัสดุกีฬา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ/
กีฬาและ
นันทนาการ

80 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

คาสาธารณูปโภค
51 ต.ค.2557 -

30 ก.ย.
2558

คาไปรษณีย บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

6 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

52 ต.ค.2557 -
30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

30 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

53 ต.ค.2557 -
30 ก.ย.
2558

,, เคหะและ
ชุมชน

5 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คาครุภณัฑ
54 ต.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
ครุภณัฑสาํนักงาน
- เครื่องปรับอากาศ
- ตูเอกสาร 2  บาน จํานวน 3  ตู
- โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี
2  ชุด
- โตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน
3  ชุด

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

56 ,000
18 ,000
12 ,000

30 ,000

-
-
-

-

-
-
-

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน
5  วัน

5  วัน

55 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑสาํนักงาน
- ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2  บาท
จํานวน 1  ตู
- โตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี
จํานวน 1  ชุด

รักษาความสงบ
ภายใน/งาน
ปองกันฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย

5 ,000

6 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน

56 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑสาํนักงาน
- ตูเก็บเอกสาร
- โตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี

บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง 10 ,000

6 ,000
-
-

-
-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

57 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑสาํนักงาน
- โตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอ้ี
- โตะทํางาน พรอมเกาอ้ี

เคหะและชุมชน
6 ,000

10 ,000
-
-

-
-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

58 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- เครื่องมัลตมิีเดยีโปรแจคเตอร
- จอรับภาพ

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

33 ,000
12 ,000

-
-

-
-

5  วัน
5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

59 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
- คอมพิวเตอรตั้งโตะ 2  เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 2  เครื่อง

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

30 ,000
6 ,000

-
-

-
-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

60 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองกระแสไฟฟา

บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง 15 ,000

3 ,000
-
-

-
-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

61 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
- คอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟฟา

เคหะและชุมชน
15 ,000

3 ,000
-
-

-
-

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5  วัน
5  วัน

62 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ครุภณัฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ
จํานวน 1  เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 1  ชุด

รักษาความ
สงบ/งาน
ปองกันฯ

15 ,000

3 ,000

-

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5  วัน

5  วัน
63 ม.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
คาครุภณัฑอ่ืน
- ปายหยุดตรวจปายสามเหลี่ยม
มีไฟไซเรน

รักษาความ
สงบ/งาน
ปองกันฯ

12 ,500 - - ตกลงราคา 5  วัน

64 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ

บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

300 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

65 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, บริหารท่ัวไป/
บริหารงานคลัง

20 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

66 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

,, เคหะและชุมชน 200 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

งบลงทุนคาครุภณัฑ
67 ม.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
คาบํารุงและปรับปรุงครุภณัฑ การศึกษา/งาน

บริหารท่ัวไปฯ
10 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสง
มอบ (วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/

โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

68 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายอ่ืน ๆ บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

35 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

69 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคาร
บานพัก

เคหะและชุมชน 401 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
70 ม.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ชวงท่ี 4 ) หมูท่ี 6  ต.กรุง
ชิง

เคหะและชุมชน 641 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

71 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายชายแดน หมูท่ี 5
ต.กรุงชิง

เคหะและชุมชน 461 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

72 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายวัดนบ-หวยนํ้า
พรุง หมูท่ี 1  ต.กรุงชิง

,, 496 ,900 - - สอบราคา 90  วัน

73 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเปยน หมูท่ี 4
ต.กรุงชิง

,, 457 ,600 - - สอบราคา 90  วัน

74 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ประปาคลองอน หมูท่ี 10  ต.
กรุงชิง

,, 599 ,600 - - สอบราคา 90  วัน

75 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงถนนสายถนน
สายซอยโสภา หมูท่ี 7  ต.กรุงชิง

,, 407 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

76 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายประดับ หมูท่ี 3  ต.กรุงชิง

,, 574 ,000 - - สอบราคา 90  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสง
มอบ (วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/

โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

77 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง

,, 300 ,000 - - ตกลงราคา -

78 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

รายจายอ่ืน ๆ บริหารท่ัวไป/
งานบริหาร
ท่ัวไป

35 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน

79 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาตอเตมิหรือดดัแปลงอาคาร
บานพัก

เคหะและชุมชน 401 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
80 ม.ค.2557 -30 ก.ย.

2558
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ชวงท่ี 4 ) หมูท่ี 6  ต.กรุง
ชิง

เคหะและชุมชน 641 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

81 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายชายแดน หมูท่ี 5
ต.กรุงชิง

,, 461 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

82 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายวัดนบ-หวยนํ้า
พรุง หมูท่ี 1  ต.กรุงชิง

,, 496 ,900 - - สอบราคา 90  วัน

83 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเปยน หมูท่ี 4
ต.กรุงชิง

,, 457 ,600 - - สอบราคา 90  วัน

84 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ประปาคลองอน หมูท่ี 10  ต.
กรุงชิง

,, 599 ,600 - - สอบราคา 90  วัน



ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบริหารสวนตําบลกรุงชิง

(นางสาวเรวดี  ชวยอนันต)
นักวิชการพัสดุ

(นางอรัญญา ไหมดี) (นางสาวนฤมล มวงหิมพานต) (นางสาวจันทิมา ศรีนุรัตน)
ผูอํานวยการกองคลัง ปลัด อบต.กรุงชิง นายก อบต.กรุงชิง

ลําดับ
ท่ี

ชวงเวลาท่ีตองเริ่ม
จัดหา รายการ/จํานวน/(หนวย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา กําหนดสงมอบ
(วัน) หมายเหตุ

แผนงาน/
งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

85 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงถนนสายถนน
สายซอยโสภา หมูท่ี 7  ต.กรุงชิง

เคหะและชุมชน 407 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

86 ม.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

โครงการปรับปรุงถนนสายบาน
นายประดับ หมูท่ี 3  ต.กรุงชิง

,, 574 ,000 - - สอบราคา 90  วัน

87 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง

,, 300 ,000 - - ตกลงราคา -

88 ต.ค.2557 -30 ก.ย.
2558

ประเภทเงินสํารองจาย แผนงานงบ
กลาง

500 ,000 - - ตกลงราคา 5  วัน


