
แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

55 เม.ย- มิ.ย ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 30,000      เจาะจง 7

ค่าอาหารกลางวันเงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ และประถมศึกษา/โครงการจัดการแข่งขัน

ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

56 ม.ค 63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 50,000      เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ และประถมศึกษา/โครงการสัปดาห์วันเด็ก

ค่าอาหารกลางวัน   อุปกรณ์ฯลฯ แห่งชาติ

57 มี.ค63-พ.ค 63 ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 25,000      เจาะจง 7

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร การ/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒน

ฯลฯ ธรรมและนันทนาการ/โครงการอบรมคุณ

ธรรมจริยธรรม

58 มี.ค 63- เม.ย 63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 40,000      เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ และประถมศึกษา/โครงการสายใยสัมพันธ์

ค่าอาหารกลางวัน  อุปกรณ์ฯลฯ วันปิดภาคเรียน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอ้ือง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

59  ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 80,000      เจาะจง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ การ/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒน

ธรรมและนันทนาการ/โครงการกิจกรรมวัน

เฉลิมพระเกียรติ

60 ธ.ค 62-ม.ค. -63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองดืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 50,000      เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ การ/งานกีฬาและนันทนาการ/

ค่าอาหารกลางวัน ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้าน

ยาเสพติดคัพ

61 ,ม.ค 63 - ก.ย 63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 30,000      เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ การ/งานกีฬาและนันทนาการ/

ค่าอาหารกลางวัน ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาร่มสนธ์ิสัมพันธ์

62 มี.ค 63- เม.ย 63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 120,000    เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ การ/งานกีฬาและนันทนาการ/

ค่าอาหารกลางวัน ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

63 ก.พ  63- เม.ย 63 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองดืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 50,000      เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าวัสดุ การ/งานกีฬาและนันทนาการ/

ค่าอาหารกลางวัน ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้าน

ยาเสพติดคัพ

64 ต.ค 62 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 100,000    เจาะจง

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ฯลฯ การ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน/

โครงการสนับสนุนจัดท าเรือไฟอ าเภอ

ศรีสงคราม

65   ก.ค. 63 ค่าป้ายโครงการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน/ 100,000    เจาะจง 7

ค่าพิธีทางศาสนา เงินค่าตอบแทนนางร าขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า

ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่งรถ ฯลฯ พรรษา

66 พ.ย 63 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 300,000    เจาะจง 7

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ฯลฯ การ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน/

โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมเทศ

กาลปลาลุ่มน  าสงคราม
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ  หมายเหตุ

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

67 ต.ค 62 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 100,000    เจาะจง 7

ค่าอาหารกลางวัน  เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรม การ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน/

การ ค่าถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรร

ษาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

68 พ.ย 62 ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 100,000    เจาะจง 7

เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ การ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน/

ค่าถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพ่ือส่ง

เสริมการท่องเท่ียว
ค่าวัสดุ

69 1ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าถังขยะ เข่ง มีด ถ้วด  แก้วน  า แปรง  ไม้กวาด แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 10,000      เจาะจง จัดซื อเป็นรายไตรมาส

น  ายาดับกล่ิน ฯลฯ และประถมศึกษา/วัสดุงานบ้านงานครัว

70 1ต.ค.62-ก.ย.63 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไป 20,000      เจาะจง จัดซื อเป็นรายไตรมาส

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ เก่ียวกับการศึกษา/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

71 1ต.ค.62-ก.ย.63 ค่านม ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในเขต อบต. แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 2,924,480 เจาะจง

จ านวนนักเรียน 1,083 คนๆละ 8 บาทต่อวัน และประถมศึกษา/ค่าอาหารเสริม(นม)

จ านวน 260 วัน และค่านมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 323 คนๆละ 8 บาท ต่อวัน จ านวน 260 วัน
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ท่ี
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ท่ี ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

72 1ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับสนับสนุนชุมชนในการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา 30,000      7

ออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ การ/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา เจาะจง

วัฒนธรรมและนันทนาการ/ค่าวัสดุกีฬา

73 1ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าวัดุส านักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ สมุด ปากกา แผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไป 40,000      เจาะจง 15 จัดซื อเป็นรายไตรมาส

เคร่ืองเย็บกระดาษ ธงตราฉายาลักษณ์ เก้าอี พลาสติก ฯลฯเก่ียวกับการศึกษา/ค่าวัสดุส านักงาน

74 1ต.ค.62-ก.ย.63 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  วัสดุป้าย สี  พู่กันแผนงานการศึกษา/งานบริหารท่ัวไป 5,000        เจาะจง 15 จัดซื อเป็นรายไตรมาส

กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ เก่ียวกับการศึกษา/ค่าวัสดุโฆษณาและเผย

แพร่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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