
แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุส ำนกังำน กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

2 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

3 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุก่อสรำ้ง กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

5 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุวทิยำศำสตรห์รือกำรแพทย์ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

6 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 2,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

7 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ

8 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

9 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำอำหำรเสริม(นม) กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 229,944 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

อำหำรเสริม(นม) ส ำหรบันกัเรียน งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประ ตำมควำมจ ำเป็น

โรงเรียนบำ้นคนชมุ กถมำรศึกษำ ตลอดปี

10 ต.ค.63– ก.ย.64 อำหำรเสริม(นม) ส ำหรบันกัเรียน กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 191,620 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ศพด.บำ้นคนชมุ หมู่ที ่1 งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

ศพด.ก่อนวยัเรียนประจ ำต ำบล กำรศึกษำ ตลอดปี

ปรุใหญ่ หมู่ที ่7

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

ค่าทีด่นิแลสิง่ก่อสรา้ง

15 ต.ต63– ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงศูนยพ์ฒันำ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 500,000 - - เฉพำะเจำะจง 30 ขออนุมตัจิดัหำ

เด็กเลก็เทศบำลต ำบลปรุใหญ่ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

กำรศึกษำ ตลอดปี

แบบ ผด.2

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุส ำนกังำน กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข

2 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุงำนบำ้นงำนครวั กองสำธำรสุข แผนงำนกำรศึกษำ 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

3 ต.ค.63– ก.ย.64 ;วสัดุก่อสรำ้ง กองสำธำรสุข แผนงำนกำรศึกษำ 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง กองสำธำรสุข แผนงำนกำรศึกษำ 50,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

5 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ กองสำธำรสุข แผนงำนกำรศึกษำ 300,000 - - เฉพำะเจำะจง ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

6 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุวทิยำศำสตรห์รือกำรแพทย์ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

7 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุกำรเกษตร กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

8 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุเครื่องแต่งกำย กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 40,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

9 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 15,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

ครุภณัฑส์ านกังาน

10 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องเจาะกระดาษและเขา้ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 12,000 - - ประกวดรำคำ 30 ขออนุมตัจิดัหำ

เลม่ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข

11 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้หลก็เก็บเอกสำร(40ช่อง) กองสำธำรสุข งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบั 11,000 เฉพำะเจำะจง 15 ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

12 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องเสยีงประชำสมัพนัธ์ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 32,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



พรอ้มตดิต ัง้รถบรรทกุขยะ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

13 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 32,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

14 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องพมิพ ์Multifunction กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 7,500 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

15 ต.ค.63– ก.ย.64 ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบั กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 7,600 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอม งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

พวิเตอรโ์น๊ตบุก๊แบบสทิธกิารใชง้าน สำธำรณสุข ตลอดปี

ประเภทตดิต ัง้

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดค่าใชส้อย

16 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรของเหลอืใชไ้ม่ไรค่้ำสู่กำร กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 70,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



พฒันำชมุชนปลอดขยะ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

17 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรคลองสวยน ำ้ใสต ำบลปรุใหญ่ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

18 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรควยบคุมและป้องกนัโรคไข ้ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 100,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

เลอืดออก งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

19 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรชมุชนน่ำอยู่หมู่บำ้นน่ำมอง กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 50,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดค่าใชส้อย

20 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรด ำเนินกำรเยวกบักำรป้องกนั กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 70,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

และแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



สำธำรณสุข ตลอดปี

21 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคพษิ กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 50,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

สุนขับำ้ งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

22 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรพฒันำสุขภบิำลอำหำรใน กองสำธำรสุข แผนงำนสำธำรณสุข 60,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

สถำนทีจ่  ำหน่ำยอำหำร งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัสำรณสุข ตำมควำมจ ำเป็น

สำธำรณสุข ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุส ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 15,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

2 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - 0 เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



3 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 100,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุก่อสรำ้ง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

5 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

6 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 150,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

7 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุกำรเกษตร ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

8 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



9 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุคอมพวิเตอร์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 70,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

ประเภทครุภณัฑ์

10 ต.ค.63– ก.ย.64 เครื่องส ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 12,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ครุภณัฑเ์กำ้อี้ส  ำนกังำนแบบลอ้เลือ่น งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ระดบักลำง ตลอดปี

11
ต.ค.63– ก.ย.64 เครื่องดูดฝุ่ น ขนำดควำมจไุม่นอ้ยกวำ่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 13,000 - - เฉพำะเจำะจง 5

ขออนุมตัจิดัหำ

15 ลติร งำนบริหำรท ัว่ไป ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุส ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

2 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

3 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุงำนบำ้นงำนครวั ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุก่อสรำ้ง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

5 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

6 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

7 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุกำรเกษตร ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

9 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุโมษณำและเผยแพร่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 2,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

10 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุเครื่องแต่งกำย ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

11 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

14 ต.ค.63– ก.ย.64 วดัสุเครื่องดบัเพลงิ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 30,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

15 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุอืน่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 20,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ตลอดปี

ค่าครุภณัฑ์

16 ต.ค.63– ก.ย.64 ตูเ้หลก็ 2 บำน แบบเปิด ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 5,500 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

จ ำนวน 1 หลงั กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

17 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้หลก็ 2 บำนเลือ่น(ทบึ) ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 5,500           - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

จ ำนวน 1 หลงั กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

18 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑโ์ตะ๊ปฏบิตังิำนคอมพวิเตอร์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 4,000           - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

จ ำนวน 2 ตวั กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

19 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑโ์ตะ๊และเกำ้อี้ระดบักลำง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป          16,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

จ ำนวน 2 ชดุ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

20 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ลือ่ยโซ่ยนต์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป          26,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



จ ำนวน 2 เครื่อง กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

21 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์  ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป          17,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

22 ต.ค.63– ก.ย.64 เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 4,300           - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

23 ต.ค.63– ก.ย.64 เครื่องส ำรองไฟ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 2,500           - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

จ ำนวน 1 เครื่อง กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

24 ต.ค.63– ก.ย.64 ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบั ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป            3,800 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊แบบสทิธิ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

กำรใชต้ดิต ัง้

หมวดค่าใชส้อย

25 ต.ค.63– ก.ย.64 รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป          30,000 เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



โครงกำรจดังำน วนั อปพร. กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

26 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรฝึกทบททวนอำสำสมคัรป้อง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป          50,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

กนัภยัพลเรือนเทศบำลต ำบลปรุใหญ่ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

27 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรณรงคป้์องกนัอบุตัเิหตดุำ้น ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 30,000 - - เฉพำะเจำะจง ขออนุมตัจิดัหำ

กำรจรำจรทำงถนนประชำชนในเขตฯ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

งบลงทนุ

28 ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลงิ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรท ัว่ไป 50,000 - - เฉพำะเจำะจง ขออนุมตัจิดัหำ

โครงกำรตดิต ัง้ตูเ้ก็บดบัเพลงิเคมแีหง้ กบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็น

พรอ้มถงัดบัเพลงิ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุส ำนกังำน กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 80,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

2 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

3 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 50,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

5 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุโษณำและเผยแพร่ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 5,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564



ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

6 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรคลงั 80,000 - - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

7 ค่าครุภณัฑส์ านกังาน

ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องท ำลำยเอกสำร กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

8 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑฉ์ำกกัน้ส ำนกังำน Patition กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 75,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

9 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้ก็บเอกสำรชนิดบำนเลือ่น กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 30,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

(กระจก) ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

10 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้ก็บเอกสำรชนิดบำนเลือ่น กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 90,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

11 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้หลก็ แบบ 2 บำน กองคลงั แผนงำนบริหำรคลงั 77,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

12 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑตู์เ้หลก็แบบ 4 ลิ้นชกั กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 28,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

13 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑโ์ทรศพัทแ์บบปุ่ มกดไรส้ำย กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 3,500 - - - 15 ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

14 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑพ์ดัลมระบำยอำกำศแบบตดิ

กระจก

กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 2,000 - - - 15 ด ำเนินกำร

กระจก ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

15 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑร์ถเขน็อเนกประสงค์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 2,500 - - - 15 ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

16 ต.ค.63– ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องวดัระยะเสเซอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรคลงั 10,000 - - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

17 ต.ค.63– ก.ย.64 เงนิเพิ่มค่ำชดเชยงำนก่อสรำ้งตำม กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - ด ำเนินกำร

สญัญำแบบปรบัรำคำได ้(ค่ำk) ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

หมวดค่าใชส้อย

18 ต.ค.63– ก.ย.64 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

19 ต.ค.63– ก.ย.64 รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำช กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 50,000 - - - ด ำเนินกำร

กำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวด ตำมควำมจ ำเป็น

อืน่ๆ ตลอดปี

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

20 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงระบบแผนทีภ่ำษี กองคลงั แผนงำนบริหำรคลงั 200,000 - - เฉพำะเจำะจง ขออนุมตัจิดัหำ

และทรพัยส์นิ ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

21 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรประสทิธฺภำพกำรปฏฺบตังิำน กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - ด ำเนินกำร

ส ำหรบับคุคลกร ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

22 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรอบรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบั กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - ด ำเนินกำร

ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

23 ต.ค.63– ก.ย.64 โครงกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 10,000 - - - ด ำเนินกำร

ประชำชนผูเ้สยีภำษนีอก ตำมควำมจ ำเป็น

24 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อม กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000 - - - ด ำเนินกำร

ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.63– ก.ย.64 ค่ำวสัดุส ำนกังำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

2 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 200,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

3 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุก่อสรำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 300,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

4 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 40,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

แบบ ผด.2

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

5 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 150,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

6 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 30,000  -  - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

7 ต.ค.63– ก.ย.64 วสัดุกำรเกษตร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 20,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมตัจิดัหำ

ตำมควำมจ ำเป็น

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตลอดปี

8 ม.ีค.64-ก.ย.64 ครุภณัฑเ์ครื่องตดัหญำ้ จ ำนวน 3 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 28,500  -  - เฉพำะเจำะจง 15 ขออนุมตัจิดัหำ

เครื่อง ตำมควำมจ ำเป็น

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง ตลอดปี

9 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 346,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

ซอย 13/7 ชมุชนบสุข3 หมู่ 5 งำนบริหำรไฟฟ้ำถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

10 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.จำกถนน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 245,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

304ถงึสุดเขต ทต.ปรุใหญ่เซือ่มต่อ งำนไฟฟ้ำถนน ตำมควำมจ ำเป็น

เขตต ำบลหนองจะบกชมุชนไมตรีพฒั ตลอดปี

นำ หมู่4                                                    

11 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครำงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ำ้ซอย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 686,961  -  - ประกวดรำคำฯ 60 ขออนุมตัจิดัหำ

ทำงเขำ้ปลำยนำคำเฟ่ ชมุชนคนชมุ3 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

13 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ำ้ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 152,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

ซอยรวมมติร3 ชมุชนรวมมติรพฒันำ งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

หมุ4่ ตลอดปี

14 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ำ้หนำ้ แผนงำนเคหะและชมุชน 282,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60

บำ้นนำยรุ่งเลำวพ์เนำว ์ชมุชนแสนสุข3 ม.7 งำนไฟฟ้ำและถนน

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



15 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งฝำยน ำ้ลำ้นหลงัลงุ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 500,000  -  - ประกวดรำคำฯ 60 ขออนุมตัจิดัหำ

นำคชมุชนลูกหลำนปู่คงพฒันำ ม.2 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

16 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรก่อสรำ้งรำงและท่อระบำยน ำ้ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 354,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

คสล.ซอยพบสุข6ชมุชนพบสุข1 ม.5 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

17 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรขยำยเขตเสยีงตำมสำย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 34,000  -  - เฉพำะเจำะจง 30 ขออนุมตัจิดัหำ

ชมุชนพบสุข2 ม.5 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

18 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรขดุลอกลอกคลองตำเมอืง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 453,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

ชมุชนคนชมุ1 ม.1 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ตลอดปี

19 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรตดิต ัง้กระจกนูน ซอย9/2 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 30,000  -  - ประกวดรำคำฯ 30 ขออนุมตัจิดัหำ

ซอย9/3 และโคง้บำ้นศิริพร ชมุชน งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ร่วมใจพฒันำตะคองเก่ำ ม.2 ตลอดปี

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

20 ม.ีค.64– ก.ย.64 โครงกำรตดิต ัง้โคมไฟฟ้ำแสงสวำ่ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 934,000  -  - ประกวดรำคำ 90 ขออนุมตัจิดัหำ

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา



ถนนระบบโซลำ่เซลล ์ถนนเถลงิพล1 งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชนแสนสุข3 ม.7 ตลอดปี

21 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรตดิต ัง้รำวกนัอนัตรำย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 111,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

(Guard rail) และตดิต ัง้สญัญำณไฟ งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

กระพริบ บริเวณบำยพำสถงึทำงลง ตลอดปี

เขือ่นโพธิ์เตี้ยชมุชนตำลโหรนโนนตำชู ม.2

22 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงผวิจรำจร คสล. กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 545,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

เสน้ทำงไปสนำมกฬีำ ชมุชนบำ้นเลยีบ งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

หมู่ 6 ตลอดปี

23 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงระบบประปำชมุชน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 827,000  -  - ประกวดรำคำฯ 60 ขออนุมตัจิดัหำ

วโิรจนพ์ฒันำ ม.4 งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน ตำมควำมจ ำเป็น

ชมุชน ตลอดปี

24 ม.ีค.64-ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงหอกระจำยขำ่ว กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 38,000 เฉพำะเจำะจง 30

(เทศบำลเก่ำ)ชมุชนคนชมุ2 ม.1 งำนบริหำรท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะฯ

แบบ ผด.2

ล ำดบัที่ ช่วงเวลำที่ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วธิีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ตอ้งเริ่มจดัหำ เจำ้ของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)

25 ม.ีค..64– ก.ย.64 โครงกำรปรบัปรุงและเคลือ่นยำ้ยระบบ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชมุชน 500,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมตัจิดัหำ

ระบบประปำส ำเสร็จรูป (Mobile งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมควำมจ ำเป็น

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



Planj) และตดิต ัง้รำวกนัอนัตรำย ตลอดปี

แบบ ผด.2
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