
1 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)
๑ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสุดสํานักงาน (นสพ.ประจําหมูบาน) สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๑ ขอบัญญัติ อบต.

๒ " วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๑ เรื่อง งปม.รายจาย

(สําหรับรถยนตสวนกลาง) ประจําปงบประมาณ

๓ " วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๑ พ.ศ. 2560

(ยานพาหนะและครุภัณฑทุกประเภทที่ใชในการปฏิบัติงาน ยกเวนรถยนตสวนกลาง)
๔ " วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

(สําหรับรถยนตสวนกลาง)
๕ " วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

(ยานพาหนะและครุภัณฑทุกประเภทที่ใชในการปฏิบัติงาน ยกเวนรถยนตสวนกลาง)
๖ " วัสดุกอสราง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรม- ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๗ ต.ค. 59, พ.ค. 60 วัสดุอื่น ๆ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กองการศึกษาฯ และการโยธา
ใหเด็กนักเรียนกอนวัยเรียน - ป.๖)  
รวมเปนเงิน 277,920 บาท ดังนี้
 - ศพด.ต.แพรกหนามแดง  ม.๔ แผนงานการศึกษา ๑๗,๙๒๐.๐๐ ๒๘๐
 - ร.ร.บานคลองสมบูรณ ม.๕ แผนงานการศึกษา ๒๒๖,๗๒๐.๐๐ กรณีพิเศษ ๒๖๐ "

 - ร.ร.บานแพรกหนามแดง ม.๔ แผนงานการศึกษา ๓๓,๒๘๐.๐๐ ๒๖๐
๘ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๙ พ.ย. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักงานปลัด แผนงานการรักษา- ๒๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ประกาศฯ เรื่อง การ

ความสงบภายใน โอน งปม.รายจาย

ประจําป งปม. 2560

ครั้งที่ 1/2560 

ลงวันที่ 7 ต.ค. 60

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม



2 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม

๑๐ ม.ค. 60 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ขอบัญญัติ อบต.

(โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ 7/2560 ลว. 21 ก.ค. 60 จํานวน 20,000 บาท) เรื่อง งปม.รายจาย

๑๑ " วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ประจําปงบประมาณ

๑๒ " วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ พ.ศ. 2560

๑๓ " วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๓,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๑๔ " วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๑๕ " วัสดุคอมพิวเตอร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๑๖ " วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๑๗ " วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๑๘ " วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๑ "

(สําหรับเครื่องพนหมอกควันและวัสดุ ครุภัณฑอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานของ พนง.ฯ)
๑๙ " วัสดุอื่น ๆ กองชาง แผนงานการเกษตร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๐ " วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๑ " วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๒ " วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๓ " วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๔ " วัสดุสํานักงาน  กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๒๕ ก.พ. 60 - ม.ีค. 60 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๖๖๙,๐๐๐.๐๐ สอบราคา ๖๐ จายเงินสะสม

ประเภทคากอส่ิงสาธารณูปโภค งานไฟฟาและถนน ครั้งที่ 1/2560

 - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตามมติสภา สมัยสามัญ

ปลายคลองสงน้ําชลประทาน สาย สมัยที่ 1 ประจําป 2560

1L-2R-19L-1R หมูที่ 2  ตําบลแพรกหนามแดง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 001/2560



3 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม

๒๖ ก.พ. 60 - ม.ีค. 60 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๖๔๒,๘๐๐.๐๐ สอบราคา ๖๐ จายเงินสะสม

ประเภทคากอส่ิงสาธารณูปโภค งานไฟฟาและถนน ครั้งที่ 1/2560

 - โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต ตามมติสภา สมัยสามัญ

เลียบถนนสายโรงเรียนบานคลองสมบูรณ สมัยที่ 1 ประจําป 2560

หมูที่ 5 ตําบลแพรกหนามแดง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 002/2560
๒๗ ก.พ. 60 - ม.ีค. 60 หมวดคาใชสอย กองชาง แผนงานการเกษตร ๑,๓๖๗,๓๐๐.๐๐ สอบราคา ๗๕ จายเงินสะสม

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม ครั้งที่ 1/2560

 - โครงการขุดลอกคลองและกําจัด ตามมติสภา สมัยสามัญ

วัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 1, 2, 5 สมัยที่ 1 ประจําป 2560

ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 003/2560
๒๘ ก.พ. 60 - ม.ีค. 60 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง แผนงานการเกษตร ๒๔๙,๗๐๐.๐๐ สอบราคา ๓๐ จายเงินสะสม

 - โครงการขุดลอกคลองและกําจัด งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม ครั้งที่ 1/2560

วัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 4 ตามมติสภา สมัยสามัญ

ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมัยที่ 1 ประจําป 2560

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 004/2560 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

๒๙ ก.พ. 60 - ม.ีค. 60 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง แผนงานการเกษตร ๒๒๙,๘๐๐.๐๐ สอบราคา ๓๐ จายเงินสะสม

 - โครงการขุดลอกคลองและกําจัด งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม ครั้งที่ 1/2560

วัชพืชบนคันคลอง หมูที่ 6 ตามมติสภา สมัยสามัญ

ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สมัยที่ 1 ประจําป 2560

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 004/2560 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60



4 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม

๓๐ ม.ีค. 60 - เม.ย. 60 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๑,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ตั้งจายรายการใหม 

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก งานบริหารงานคลัง ครั้งที่ 3/2560

สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามมติสภา สมัยสามัญ

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ สมัยที่ 1 ประจําป 2560

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

11 มีนาคม 2559) 
๓๑ ม.ีค. 60 - เม.ย. 60 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ตั้งจายรายการใหม 

 - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet งานบริหารงานคลัง ครั้งที่ 3/2560

Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน ตามมติสภา สมัยสามัญ

1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ สมัยที่ 1 ประจําป 2560

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)
๓๒ ม.ีค. 60 - เม.ย. 60 ประเภทครุภัณฑสํารวจ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ตั้งจายรายการใหม 

 - จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ งานบริหารงานคลัง ครั้งที่ 3/2560

ดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง ตามมติสภา สมัยสามัญ

(ลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สมัยที่ 1 ประจําป 2560

สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60

ณ สิงหาคม 2559)
๓๓ ม.ีค. 60 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน (สนง.อบต.แพรกฯ) สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ขอบัญญัติ อบต.

๓๔ " วัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ เรื่อง งปม.รายจาย

๓๕ " วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ประจําปงบประมาณ

๓๖ " วัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ พ.ศ. 2560

๓๗ " วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา ๕,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "



5 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม

๓๘ ม.ีค. 60 - ก.ย. 60 วัสดุงานบานงานครัว สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ขอบัญญัติ อบต.

๓๙ " วัสดุโฆษณาและเผยแพร (สนง.อบต.ฯ) สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ เรื่อง งปม.รายจาย

๔๐ " วัสดุโฆษณาและเผยแพร (ศูนยถายทอดฯ) สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ประจําปงบประมาณ

๔๑ " วัสดุอื่น ๆ กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา ๑๐,๐๐๐.๐๐ พ.ศ. 2560

(คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบฯ)
๔๒ " วัสดุการกีฬา กองการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๔๓ " วัสดุสํานักงาน (ศูนยถายทอดฯ) สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร ๓,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ "

๔๔ เม.ย. 60 - ก.ย. 60 หมวดคาครุภัณฑ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา ๗ ขอบัญญัติ อบต.

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เรื่อง งปม.รายจาย

 - จัดซื้อชุดโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต ประจําปงบประมาณ

ขนาด 2 x 36 วัตต ราคาชุดละไมเกิน พ.ศ. 2560

2,000 บาท จํานวน 10 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)

๔๕ ก.ย. 60 - ต.ค. 60 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ วิธีประกวดราคา ๑๘๐ โอนเพิ่มงบประมาณ

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (จากเดิมตั้งไวตามขอบัญญัติฯ  6,500,000 บาท  จากเงินรายได 3,500,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 8/2560 ตามมติ

 - โครงการกอสรางที่ทําการองคการ 3,000,000 บาท และตามมติสภาฯ ไดอนุมัติโอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ 8/2560 ลว. 15 ส.ค. 60 เปนเงินรายได (e-bidding) สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

บริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง จํานวน 500,0000 บาท รวมเปนงบประมาณที่ตั้งไวทั้งสิ้น 7,000,000 บาท เนื่องจากงบประมาณ หมวด ครั้งที่ 2 ประจําป 2560

และอาคารประกอบ (เสาธง, ฐานศาลพระภูม)ิ เงินอุดหนุนทั่วไป ไดตั้งประมาณการไว จํานวน 3,000,000 บาท แต ณ ปจจุบัน อบต.แพรกหนามแดง เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 005/2559 ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ต่ํากวาที่ไดประมาณการไว ซ่ึงขาดไปประมาณ 500,000 บาท จึงมีความจําเปน

ตองโอนเพิ่ม งปม. ตั้งจายจากเงินรายได มาสมทบเพิ่ม เพื่อใหมี งปม.เพียงพอในการเบิกจายตามโครงการฯ 

ทั้งนี้ มีวงเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจายไดจริง 6,500,000 บาท (หกลานหาแสนบาทถวน)(



6 แบบ ผด. ๒

ชวงเวลา หนวยงาน กําหนด
ลําดับ ที่ตอง รายการ/จํานวน (หนวย) เจาของ แผนงาน/งาน/ จํานวน แผนงาน/งาน/ จํานวน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

ที่ เริ่มจัดหา เงิน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 (ปรับแผนพัสดุ ครั้งที่ 5/2560)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

เงินรายได เงินอุดหนุนทั่วไป / เงินสะสม

๔๖ ก.ย. 60 - ต.ค. 60 หมวดคาใชสอย กองชาง แผนงานการพาณิชย ๔๗๑,๑๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ๖๐ ตั้งจายรายการใหม 

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ โอนเพิ่มงบประมาณ

 - โครงการปรับปรุงทอนํ้าประปา ครั้งที่ 9/2560

สายเลียบคลองผีหลอก หมูที่ 6 ตําบลแพรกหนามแดง ลว. 7 ก.ย. 60

ตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 009/2560
และแบบมาตรฐานปายโครงการและปายประชาสัมพันธโครงการ
เลขที่ 007/2560




