แบบผด. 2 (แผ่นที่ 1/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่

1
2
3

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน(หน่วย)
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.60-ก.ย.61 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค.60-ก.ย.61 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ต.ค.60-มิ.ย.61 โครงการจัดเก็บภาษีและรายได้เคลื่อนที่

หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

4

ต.ค.60-มิ.ย.61 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

5

กองคลัง

6

ต.ค.60-ธค.60 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ต.ค.60-ธค.60 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชาระภาษี

7

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองคลัง

8

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าวัสดุสานักงาน

กองคลัง

กองคลัง

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
500,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
10,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
10,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
10,000.00
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
40,000.00
งานบริหารงานคลัง

585,000.00

วิธจี ัดหา
เฉพาะเจาะจง

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)

5

อนุมัติจัด
หาตามความ

เฉพาะเจาะจง

5

จาเป็นตลอด
ทั้งปี

เฉพาะเจาะจง

5

รายละเอียด
ที่แนบ

เฉพาะเจาะจง

270

"

เฉพาะเจาะจง

5

"

เฉพาะเจาะจง

5

"

เฉพาะเจาะจง

5

อนุมัติจัด
หาตามความ

เฉพาะเจาะจง

5

จาเป็นตลอด
ทั้งปี

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 2/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
9
10

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองคลัง
กองคลัง

11

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าวัสดุโฆษณาและและเผยแพร่

กองคลัง

12

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

13

ต.ค.60-ก.ย.61 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

กองคลัง

14

ต.ค.60 - ก.ย.61 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

สานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

5,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)

เฉพาะเจาะจง

5

อนุมัติจัด
หาตามความ

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

จาเป็น
ตลอดทั้ง

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

ปี

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

"

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

"

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

รายละเอียด
แนบท้าย

15

16
17

ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ใช้ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการจัดทาคู่มือ แผ่นพับ วารสาร
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต.

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

30

"

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

30

"

655,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 3/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน(หน่วย)
หน่วยงานเจ้าของเงิน
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง
สานักปลัด
ทุกระดับ
ต.ค.60 - ก.ย.61 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสานักงาน
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบ้านงานครัว
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุก่อสร้าง
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร์
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
สานักปลัด
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการฝึกอบรมและจัดทาแผนป้องกันและ
สานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย
ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเครื่องแต่งกาย
สานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
สานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
5,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
15
อนุมัติจัด
วิธจี ัดหา

หาตาม

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

300,000.00
180,000.00
20,000.00
60,000.00
100,000.00
60,000.00
280,000.00
25,000.00
25,000.00
100,000.00
10,000.00
150,000.00
10,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15

ความเหมาะ
สมตลอด
ทั้งปี

"
"
"
"
"
"
"
"
"
รายละเอียด
แนบท้าย

700,000.00
35,000.00
50,000.00
10,000.00
2,120,000.00

เฉพระเจาะจง
เฉพระเจาะจง
เฉพระเจาะจง
เฉพระเจาะจง

30
7
7
15

อนุมัติจัดหา
ตามความ
เหมาะสม
ตลอดทั้งปี

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 4/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
36
37
38
39

40
41

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - มี.ค.61

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

42

ต.ค.60 - ก.ย.61

43

ต.ค.60 - มี.ค.61

44

ต.ค.60-ก.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลควนปริง
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการจัดการขยะ
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ธนาคารขยะหรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาเวที
ประชาคมหมู่บ้านและตาบล
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
"ควนปริงตาบลแห่งความสุข"
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างอออกแบบและควบคุมงาน
2.ค่าวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้า
3.ค่าตรวจสอบแนวเขตทีด่ ิน
4.ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าถ่ายเอกสาร
5.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
6.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
850,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
500,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
จัดหาตาม
ฉพาะเจาะจง
30
ความเหมาะสม
เฉพาะจาะจง
15
ตลอดทั้งปี
เฉพาะจาะจง
30
เฉพาะเจาะจง
30
รายละเอียด
วิธจี ัดหา

แนบท้าย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง

แผนงานสร้างความ
20,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
20,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
100,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
20,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
200,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เฉพาะเจาะจง

15

จัดหา
ตามความ

เฉพาะเจาะจง

30

เหมาะสม
ตลอดทั้ง

เฉพาะเจาะจง

30

ปี

เฉพาะเจาะจง

30

รายละเอียด

30

แนบท้าย
ขออนุมัติ

เฉพาะเจาะจง

จัดหาตาม
ความจา
เป็นตลอด
ปี

1,860,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 5/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
45
46
47
48

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.-ธ.ค. 60
ต.ค.-ธ.ค. 60
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าบาดาล/ใบพัด
ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธกี าร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วยงานเจ้าของเงิน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

49

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุสานักงาน

กองช่าง

50

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองช่าง

51

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

52

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

53

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองช่าง

54

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

กองช่าง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
250,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
3,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
15,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
120,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
200,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
30,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
20,000.00
งานกิจการประปา
678,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
30
รายละเอียด
วิธจี ัดหา

แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

15

รายละเอียด
แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

7

ขออนุมัติ
จัดหาตาม

เฉพาะเจาะจง

30

ความจา
เป็นตลอด

เฉพาะเจาะจง

7

ปี

เฉพาะเจาะจง

7

ขออนุมัติ
จัดหาตาม

เฉพาะเจาะจาง

15

ความจา
เป็นตลอด

เฉพาะเจาะจง

7

เฉพาะเจาะจง

7

เฉพาะเจาะจง

7

ปี

"

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 6/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
55
56

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองช่าง
กองช่าง

57

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

58

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าวัสดุอื่น

กองช่าง

59

ต.ค.60-ก.ย.61

ค่าบริการไปรษณีย์

กองช่าง

60

ต.ค.59-ก.ย.61

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองช่าง

63

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองการศึกษาฯ

64

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
7,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
25,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
5,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
1,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
30,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานการศึกษา
5,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
20,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
158,000.00

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
7
อนุมัติ
วิธจี ัดหา

จัดหาตาม

เฉพาะเจาะจง

7

ความจาเป็น
ตลอดทั้งปี

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 7/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

65

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองการศึกษาฯ

66

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองการศึกษาฯ

67

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองการศึกษาฯ

68

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุการเกษตร

กองการศึกษาฯ

69

ต.ค. 60–ก.ย. 61

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองการศึกษาฯ

70

ต.ค. 60-ก.ย. 61

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองการศึกษาฯ

71

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ค่าวัสดุอื่น ๆ

กองการศึกษาฯ

72

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองการศึกษา

ลาดับที่

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
50,000.00
เฉพาะเจาะจง
30
ขออนุมัติ
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
จัดหาตาม
แผนงานการศึกษา
5,000.00
เฉพาะเจาะจง
15
ความจาเป็น
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตลอดทั้งปี
แผนงานการศึกษา
5,000.00
เฉพาะเจาะจง
7
"
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา

20,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
10,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

แผนงานการศึกษา

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

25,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
5,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
5,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
125,000.00

-

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 8/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
73
74

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน(หน่วย)
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ค่าอาหารเสริม(นม)
ต.ค. 60 – ธ.ค.. 60 ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย

หน่วยงานเจ้าของเงิน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

75

ต.ค. 60 – ธ.ค.. 60 ค่าครุภัณฑ์เก้าอื้พลาสติก เกรดเอ

กองการศึกษา

76

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองการศึกษา

77
78
79
80

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองการศึกษา

ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษากองการศึกษา
ต.ค. 60 – ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต.ค. - พ.ย. 60

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา
กองการศึกษา

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
707,078.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
11,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
18,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
150,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
5,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
495,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
100,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
100,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1,586,078.00

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
คัดเลือก
15
จาเป็นตลอด

วิธจี ัดหา

ทั้งปี

เฉพาะเจาะจง

15

รายละเอียด
แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

อนุมัติจัด
หาตามความ

เฉพาะเจาะจง

15

จาเป็นตลอด
ทั้งปี

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

7

รายละเอียด
แนบท้าย

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 9/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

81

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ตค.60

82

พ.ย.. 60

โครงการประชุมผู้ปกครอง

83

ธค.. 60

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

ลาดับที่

84
85
86
87
88
89

รายการ/จานวน(หน่วย)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทาแผนทางการศึ
กองการศึ
กษา กษาฯ

ธค.60

โครงการฝึกอบรมคณะ
กรรมการศูนย์กีฬาต.ควนปริง
ธ.ค.60 - ม.ค.61 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ
เม.ย.61
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตาบล
ธ.ค. 60- ก.ย. 61 โครงการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ธ.ค. 60 – มี,ค 61 โครงการอบรมการสอนภาษาต่างประเทศ
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มี.ค.61

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
5,000.00
เฉพาะเจาะจง
7
รายละเอียด
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แนบท้าย
การศึกษา
5,000.00
เฉพาะเจาะจง
7
รายละเอียด
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แนบท้าย
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

รายละเอียด
แนบท้าย

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

รายละเอียด
แนบท้าย

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

รายละเอียด
แนบท้าย

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

ตลอดทัง้
ปี

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

รายละเอียด
แนบท้าย

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

รายละเอียด
แนบท้าย

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

รายละเอียด
แนบท้าย

185,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 10/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
90

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค. - มี.ค.61

91
92
93
94

ม.ค. - มี.ค.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61

95
96
97

ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61

98

ม.ค. - มิ.ย.61

99

ม.ค. - มิ.ย.61

100

ม.ค. - มิ.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เต็นท์สนาม
เครื่องบันทึกเทป
พัดลมชนิดขาตั้งยืนแบบ 4 ใบพัด
ขนาด 24 นิ้ว
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เครื่องดูดฝุ่น
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
มูลฝอย
โครงการประชารัฐร่วมใจแก้ปัญหาความยากจน

สานักปลัด

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
20,000.00
เฉพาะเจาะจง
15
รายละเอียด
แนบท้าย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

10,000.00
20,000.00
5,000.00
12,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15
30
30
30

"
"
"
"

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานสาธารณสุข

9,000.00
13,000.00
30,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

30
30
15

"
"
"

สานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

สานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

169,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 11/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
101

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค. - มิ.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการปลูกดอกไม้ประดับบ้านโคกสะท้อน
หมู่ที่ 2

สานักปลัด

102

ม.ค. - มิ.ย.61

103

ม.ค. - มิ.ย.61

โครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบตั ริ าชการให้แก่ประชาชนทั่วไป

สานักปลัด

104

ม.ค. - มิ.ย.61

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
เครื่องพิพม์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าค.ส.ล.บริเวณ
มัสยิดมาลีกียะห์(บ้านเกาะปริง) หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างตลาดควนปริง หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสั้น เพชรประสิทธิ์ หมู่ที่ 5

สานักปลัด

105 ม.ค.-มี.ค.61
106 ม.ค.-มิ.ย.61
107 ม.ค.-มิ.ย.61
108 ม.ค.-มิ.ย.61

สานักปลัด

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานสร้างความ
30,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
10,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
30,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
10,000.00

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
15
รายละเอียด

แผนงานเคหะและชุมชน
12,000.00
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
500,000.00
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
255,000.00
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
320,000.00
งานไฟฟ้าถนน

1,167,000.00

วิธจี ัดหา

แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

คัดเลือก

120

รายละเอียด
แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

90

"

เฉพาะเจาะจง

90

"

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 12/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
109 ม.ค.-มิ.ย.61

ลาดับที่

110 ม.ค.-มิ.ย.61

111 ม.ค.-มิ.ย.61
112 ม.ค.-มิ.ย.61
113 ม.ค.-มิ.ย.61
114 ม.ค.-มิ.ย.61
115 ม.ค.-มิ.ย.61
116 ม.ค.-มิ.ย.61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจาลอง ทองเรือง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหอถังประปาแยกบ้านนายปลด ศรมณี
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีท่ าการอบต.ควนปริง หมู่ที่ 6
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

โครงการบุกเบิกถนนบ้านโคกสะท้อนแยก
สายบ้านกลาง หมู่ที่ 2
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิตย์
สัญกูล-ควนฝามี หมู่ที่ 9
โครงการบุกเบิกถนนสายหลวนช้างหนองใหญ่ หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนท้องถิ่น
สายควนปริง-บางหมาก บริเวณหน้ารร.
บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานเคหะและชุมชน
777,000.00
คัดเลือก
90
รายละเอียด
งานไฟฟ้าถนน
แนบท้าย
แผนงานเคหะและชุมชน
132,000
เฉพาะเจาะจง
90
"
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

428,000.00

เฉพาะเจาะจง

90

"

213,426.00

เฉพาะเจาะจง

45

"

16,000.00

เฉพาะเจาะจง

45

"

163,000.00

เฉพาะเจาะจง

45

"

45,000.00

เฉพาะเจาะจง

45

"

338,000.00

เฉพาะเจาะจง

60

"

2,112,426.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 13/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ช่วงเวลา
รายการ/จานวน(หน่วย)
ทีต่ ้องจัดหา
117 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าวัสดุกีฬา

ลาดับที่

หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองการศึกษาฯ

118 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าวัสดุการศึกษา

กองการศึกษาฯ

119 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าวัสดุดนตรี

กองการศึกษาฯ

120 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

กองการศึกษาฯ

121 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบมีบานเลื่อน

กองการศึกษาฯ

122

ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะโฟเมก้า

กองการศึกษาฯ

123

ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

กองการศึกษาฯ

124 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือดิจิตัลห้องเรียนอัจฉริยะ

กองการศึกษาฯ

125 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ซุ้มทีน่ ั่งแบบมีหลังคา

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
130,000.00
เฉพาะเจาะจง
30
รายละเอียด
งานกีฬาและนันทนาการ
แนบท้าย
แผนงานการศึกษา
10,000.00
เฉพาะเจาะจง
15
"
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
10,000.00
เฉพาะเจาะจง
15
"
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา

120,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
9,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
10,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
16,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
295,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
20,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

620,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 14/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ช่วงเวลา
รายการ/จานวน(หน่วย)
ทีต่ ้องจัดหา
126 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์

ลาดับที่

หน่วยงานเจ้าของเงิน

กองการศึกษาฯ

127 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง

กองการศึกษาฯ

128 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์คูเลอร์น้า

กองการศึกษาฯ

129 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกาย

กองการศึกษาฯ

130 ม.ค. 61 – มี.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ทพี่ ักนักกีฬา

กองการศึกษาฯ

131 ม.ค. 61 – มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างลานกีฬาตาบลควนปริง

กองการศึกษาฯ

132 ม.ค.-61

กองการศึกษาฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี
133 ม.ค. 61-มี.ค. 61
134 มค.-มีค.61

โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน กองการศึกษาฯ
(ศพด.อบต.ควนปริง)
ค่าเครื่องตัดคอนกรีต
กองช่าง

135 ม.ค.-61

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (ศพด.อบต.ควนปริง) กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
39,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
15,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
6,400.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานการศึกษา
100,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
30,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
642,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
20,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
20,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ
แผนงานเคหะและชุมชน
40,000.00
งานบริหารงานทัว่ ไปฯ
แผนงานการศึกษา
20,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ

932,400.00

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
15
รายละเอียด
วิธจี ัดหา

แนบท้าย

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

30

"

เฉพาะเจาะจง

60

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 15/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

136

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
ก.พ.-61

137

ก.พ.-61

ลาดับที่

138

มี.ค.61

139 มี.ค. –เม.ย. 61
140

มี.ค.-61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการจัดงานเมาลิด

กองการศึกษาฯ

โครงการทดสอบการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน

กองการศึกษาฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและการจัดกิจกรรม
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

สานักปลัด
กองการศึกษาฯ

โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา

กองการศึกษาฯ

141
142

เม.ย. - ก.ย.61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
เม.ย. - มิ.ย.61 โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

สานักปลัด
สานักปลัด

143

เม.ย. - มิ.ย.61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตาบลควนปริง

สานักปลัด

144

เม.ย.-61

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
120,000.00
เฉพาะเจาะจง
7
รายละเอียด
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนบท้าย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

เฉพาะเจาะจง

15
15

"

เฉพาะเจาะจง

15

"

เฉพาะเจาะจง

7

"

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
150,000.00
แผนงานสร้างความ
20,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
40,000.00
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

80,000.00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
770,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 16/16)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
145 เม.ย.-61

ลาดับที่

รายการ/จานวน(หน่วย)
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเงิน
กองการศึกษา

(ศพด.อบต.ควนปริง)
146

เม.ย.-พ.ค. 61

กองการศึกษา

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา

148

พ.ค. – ก.ค. 61 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ตาบลควนปริง

กองการศึกษา

149

มิ.ย.– ส.ค. 61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

147

พ.ค.-61

โครงการส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา

150

มิย.-พค.61

โครงการคลองสวนน้าใน ควนปริงมีสุข

สานักปลัด

151

ก.ค.-61

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

กองการศึกษา

152

ก.ค.-61

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลควนปริง

กองการศึกษา

153

สค.61

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสารวจข้อมูลเพือ่
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สานักปลัด

งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนดส่งมอบ
วิธจี ัดหา
หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
ประเภท จานวน(บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
5,000.00
เฉพาะเจาะจง
7
รายละเอียด
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ
แนบท้าย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

7

"

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

15

"

งานกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

250,000.00

แบบ ผด. 2 (แผ่นที่ 1/1)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลควนปริง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ลาดับที่
1

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องจัดหา
พย.60-มค.61

รายการ/จานวน(หน่วย)

หน่วยงานเจ้าของเงิน

โครงการก่อสร้างหอถังประปา บนควน หมู่ที่ 6

กองช่าง

(บ้านนายวงศ์เจริญ)

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน(บาท)
-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)
เงิน
633,600.00
อุดหนุน
เฉพาะกิจ
633,600.00

กาหนดส่งมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
คัดเลือก
60
รายละเอียด

วิธจี ัดหา

แนบท้าย

