
แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

1 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
อําเภอปักธงชัย

สํานักปลัด
แผนงาน

บริหารงาน
ทัว่ไป

10,000 ตกลงราคา 30

2 ต.ค.54-ก.ย.55

โครงการอบรมศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง
-  ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
-  ค่าตอบแทนวิทยากร
-  ค่าจ้างเหมารถยนต์
ฯลฯ

สํานักปลัด
แผนงาน

บริหารงาน
ทัว่ไป

เงินอุดหนุน 200,000 ตกลงราคา 5

3 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ้านเทอดไท้องค์ราชัน สํานักปลัด
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 45

4 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน

สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 5

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

5 ต.ค.54-ก.ย.55

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
-  ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
-  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
-  ค่าทีพ่ัก
ฯลฯ

สํานักปลัด
แผนงานรักษา

ความสงบ
ภายใน

เงินอุดหนุน 120,000 ตกลงราคา 5

6 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการจัดนิทรรศการและจําหน่ายผลผลิต
ในงานเทศกาลผ้าไหม

สํานักปลัด
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เงินอุดหนุน 60,000 ตกลงราคา 5

7 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเ่ยาวชน สํานักปลัด
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

เงินอุดหนุน 20,000 ตกลงราคา 5

8 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ สํานักปลัด
แผนงานรักษา

ความสงบ
ภายใน

50,000 ตกลงราคา 5

9 ต.ค.54-ก.ย.55 โครงการป้องกนัโรคพษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 100,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

10 ต.ค.54-ก.ย.55

โครงการศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลโคก
ไทย
-  ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
-  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ฯลฯ

สํานักปลัด
แผนงานรักษา

ความสงบ
ภายใน

เงินอุดหนุน 224,000 ตกลงราคา 30

11 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
50,000 ตกลงราคา 5

12 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
10,000 ตกลงราคา 5

13 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
30,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

14 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุก่อสร้าง สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
40,000 ตกลงราคา 5

15 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
56,000 ตกลงราคา 5

16 ต.ค.54-ก.ย.55

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
-  ค่าน้ํามันดีเซล
-  ค่าน้ํามันเคร่ือง
-  ค่าน้ํามันเบนซิน
ฯลฯ

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
120,000 ตกลงราคา 30

17 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุการเกษตร สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
10,000 ตกลงราคา 5

18 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
50,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

19 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
30,000 ตกลงราคา 5

20 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
20,000 ตกลงราคา 5

21 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ จํานวน  2  ชุด

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 50,000 ตกลงราคา 5

22 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจกใส  จํานวน  4  ตู้

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 12,800 ตกลงราคา 5

23 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล  ระดับ 
 3
พร้อมเก้าอี้  จํานวน  2  ชุด

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 7,800 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

24 ต.ค.54-ก.ย.55

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
SVGA  ขนาดไม่น้อยกว่า  2,400  ANSI 
Lumens พร้อมจอขนาด  120  นิ้ว  จํานวน 
 1  เคร่ือง

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 50,000 ตกลงราคา 5

25 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย  
จํานวน  1  เคร่ือง

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 70,000 ตกลงราคา 5

26 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าชนิดแบบเข็น  จํานวน  
1  เคร่ือง

สํานักปลัด
แผนงานด้าน
บริหารงาน

ทัว่ไป
เงินอุดหนุน 10,900 ตกลงราคา 5

27 ต.ค.54 - ก.ย.55
โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

ส่วนการคลัง
แผนงาน
บริหาร

งานทัว่ไป
เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 5

28 ต.ค.54 - ก.ย.55 ค่าวัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง
แผนงาน
บริหาร

งานทัว่ไป
40,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

29 ต.ค.54 - ก.ย.55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง
แผนงาน
บริหาร

งานทัว่ไป
30,000 ตกลงราคา 5

30 ต.ค.54 - ก.ย.55

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจกใส  2  บาน  ขนาดกว้าง  0.60  เมตร
  สูง  1.20  เมตร  ยาว  1.20  เมตร  
จํานวน  2  ตู้

ส่วนการคลัง
แผนงาน
บริหาร

งานทัว่ไป
6,400 ตกลงราคา 5

31 ต.ค.54 - ก.ย.55
จัดซ้ือโต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล  ระดับ 
 3 พร้อมเก้าอี้  จํานวน  1  ชุด

ส่วนการคลัง
แผนงาน
บริหาร

งานทัว่ไป
3,900 ตกลงราคา 5

32 ต.ค.54 - ก.ย. 55 ค่าวัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
10,000 ตกลงราคา 5

33 ต.ค.54 - ก.ย. 55 ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
80,000 ตกลงราคา 5

34 ต.ค.54 - ก.ย. 55 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
100,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

35 ต.ค.54 - ก.ย. 55 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
10,000 ตกลงราคา 5

36 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ศรีษะกระบือ  หมู่ที ่ 2  (ซอยบ้านนาย
ประคอง)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 65,800 ตกลงราคา 45

37 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ศรีษะกระบือ  หมู่ที ่ 2  (ซอยบ้านนายแดง)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 33,800 ตกลงราคา 45

38 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสําลาย
ใต้  หมู่ที ่ 3  (จากศาลากลางบ้านไปทาง
ตะวันตก)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 99,600 ตกลงราคา 45

39 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสําลาย
เหนือ  หมู่ที ่ 5  (ต่อจากถนนคอนกรีตเส้น
เดิมไปทางทิศตะวันออก)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 99,600 ตกลงราคา 45

40 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา  
หมู่ที ่ 9  (ซอยบ้านนายปัน่)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 66,600 ตกลงราคา 45

41 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวนา 
หมู่ที ่ 9  (ซอยบ้านนางสังข-์นายต๋ิม)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 41,800 ตกลงราคา 45



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

42 ต.ค.54 - ก.ย. 55
วางท่อส่งน้ําและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําบ้าน
หนองล้างช้าง  หมู่ที ่ 7

ส่วนโยธา
แผนงาน

การเกษตร
เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 45

43 ต.ค.54 - ก.ย. 55
ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบุสมอ  หมู่ที ่ 4  (จากปากทางเข้า
หมู่บ้านไปศูนย์สาธิตการตลาด)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 45

44 ต.ค.54 - ก.ย. 55

ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกกระเบือ้ง  หมู่ที ่ 11 (จากบ้านนาย
นัดไปบ้านนางเรศทางทิศตะวันออกไปทาง
ทิศตะวันตก)

ส่วนโยธา
แผนงานเคหะ

และชุมชน
เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 45

45 ต.ค.54 - ก.ย. 55
วางท่อน้ําระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนอง
กระทุม่  หมู่ที ่ 8

ส่วนโยธา แผนงานการพาณิชย์ เงินอุดหนุน 99,800 ตกลงราคา 45

46 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโคกไทย

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 80,000 ตกลงราคา 5

ส่วน
การศึกษา
ดําเนินการ

เอง



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

47 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองล้างช้าง

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 80,000 ตกลงราคา 5

ส่วน
การศึกษา
ดําเนินการ

เอง

48 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุสํานักงาน ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5

49 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุกีฬา ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุน 30,000 ตกลงราคา 5

50 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 5

51 ต.ค.54-ก.ย.55 ค่าอาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 500,000 วธิกีรณีพิเศษ 5

52 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน
กระจกใส  2  บาน  จํานวน  2  ตู้

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 6,400 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

53 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโคกไทย

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 80,000 ตกลงราคา 5

54 ต.ค.54-ก.ย.55
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงานพร้อมปร้ินเตอร์  จํานวน  1  ชุด ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 25,000 ตกลงราคา 5

55 ต.ค.54-ก.ย.55
ปรับปรุงและพัฒนาห้องประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกไทย

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 50,000 ตกลงราคา 45

56 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกไทย

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 60,000 ตกลงราคา 45

57 ต.ค.54-ก.ย.55
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ในเขตอําเภอปักธงชัย

ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุน 40,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

58 พ.ย.54 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

50,000 ตกลงราคา 5

59 ธ.ค.54 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

10,000 ตกลงราคา 5

60 ม.ค.-ม.ีค.55
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกไทยและหนองล้างช้าง

ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 5

61 ม.ีค.55 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาหมู่บ้าน ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุน 80,000 ตกลงราคา 5

62 เม.ย.55 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุน 60,000 ตกลงราคา 5



แบบ ผด. 2

แผนงาน/งาน
/โครงการ

จํานวน 
(บาท)

ประเภท
จํานวน 
(บาท)

หมายเหตุ
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลา
ทีต้่องจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา
กําหนด

ส่งมอบ (วัน)

63 เม.ย.-พ.ค. 55 โครงการจัดแข่งกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

เงินอุดหนุน 100,000 ตกลงราคา 5

64 ก.ค.55 โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

10,000 ตกลงราคา 5

65 ส.ค.55 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ส่วนการศึกษา
แผนงานการ

ศาสนา  
วัฒนธรรมฯ

10,000 ตกลงราคา 5

(นางประกอบ  พิงกระโทก) (นางญาณัท  สวนหนองปลิง) (นายสมศักด์ิ  สนองผัน) (นายแสวง  ตอบกระโทก)
เจ้าพนักงานพัสดุ หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกไทย


