
แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

1 ต.ค 64 - ก.ย 65 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 138,500 เฉพาะเจาะจง 7

2 ต.ค 64 - ก.ย 65 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

3 ต.ค 64 - ก.ย 65 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 395,000 เฉพาะเจาะจง 7

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

ต.ค 64 - ก.ย 65      -ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 200,000 เฉพาะเจาะจง 7

เม.ย.65      -โครงการจดังานวนัเทศบาล ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

ต.ค 64 - ก.ย 65     -ค่าชดใชค้วามเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณี ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

เกิดอุบติัเหตุจากเทศบาล

ต.ค 64 - ก.ย 65      -ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 130,000 เฉพาะเจาะจง 7

และนอกอาณาจกัร

4 ต.ค 64 - ก.ย 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกัปลดั บริหารงานทัว่ไป 190,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

5 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุส านกังาน ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 140,000 เฉพาะเจาะจง 7

6 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 35,000 เฉพาะเจาะจง 7

7 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 35,000 เฉพาะเจาะจง 7

8 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

9 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ ส านักปลดั เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

10 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 250,000 เฉพาะเจาะจง 7

11 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป 80,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ ส านักปลดั เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

12 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 650,000 เฉพาะเจาะจง 7

13 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค 64 - ก.ย 65      -ค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการในราชการและ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 140,030 เฉพาะเจาะจง 7

นอกราชอาณาจกัร

เม.ย. - ส.ค. 65      -โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและการด าเนินงาน กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 เฉพาะเจาะจง 7

        ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เม.ย. - ส.ค. 65      - โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเทศบาลกองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

เมืองปราจีนบุรี

เม.ย. - ส.ค. 65      -โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอ้มูล ข่าวสาร 2540 กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

14 ธ.ค 63 - ก.ย 64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 544,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

15 ธ.ค. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 70,000 เฉพาะเจาะจง 7

16 ธ.ค. 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 300,000 เฉพาะเจาะจง 7

17 ม.ค.-65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

18 เม.ย. - พ.ค. 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

19 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7 ตามใบสั่งจ่าย

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองแผนสถิติและวชิาการ เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

20 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

21 ธ.ค. 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

22 ธ.ค. 64 - ส.ค 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 150,000 เฉพาะเจาะจง 7

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

23 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองวิชาการ วางแผนสถิติและวิชาการ 100,500 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองแผนสถิติและวชิาการ เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ล าดบัที่ ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

24 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองคลงั บริหารงานคลงั 2,501,960 เฉพาะเจาะจง 7

25 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองคลงั บริหารงานคลงั 540,000 เฉพาะเจาะจง 7

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

    -ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและ กองคลงั บริหารงานคลงั 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

นอกราชอาณาจกัร

    -โครงการปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ กองคลงั บริหารงานคลงั 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

ทะเบียนทรัพยสิ์น

26 ต.ค 64 - ก.ย 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลงั บริหารงานคลงั 163,500 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

27 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุส านกังาน กองคลงั บริหารงานคลงั 150,000 เฉพาะเจาะจง 7

28 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลงั บริหารงานคลงั 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

29 เม.ย.64 - มิ.ย.65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองคลงั บริหารงานคลงั 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

30 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองคลงั บริหารงานคลงั 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

31 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลงั บริหารงานคลงั 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

32 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั บริหารงานคลงั 65,700 เฉพาะเจาะจง 7

33 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารงานคลงั 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองคลงั เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

34 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 50,000 เฉพาะเจาะจง 7
35 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน เฉพาะเจาะจง 7

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค 64 - ก.ย 65      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7
      ในและนอกราชอาณาจกัร

36 ต.ค 64 - ก.ย 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 720,000

37 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุส านกังาน งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

38 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

39 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

40 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

41 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 80,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 300,000 เฉพาะเจาะจง 7

43 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

44 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

45 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ เทศกจิ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

46 ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ประเภทวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง งานป้องกนัฯ งานการรักษาความสงบภายใน 150,000 เฉพาะเจาะจง 7

งบลงทุน

หมวดค่าครุภณัฑ์ 100,000

47 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

48 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกัปลดั งานเทศกิจ 174,960 เฉพาะเจาะจง 7
49 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ ส านกัปลดั งานเทศกิจ

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน
ต.ค. 64 - ก.ย. 65      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส านกัปลดั งานเทศกิจ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

       ในและนอกราชอาณาจกัร
ต.ค. 64 - ก.ย. 65      -โครงการจดัระเบียบชุมชน ส านกัปลดั งานเทศกิจ 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

50 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกัปลดั งานเทศกิจ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 121,200

51 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 ประเภทวสัดุส านกังาน ส านกัปลดั งานเทศกิจ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
52 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั งานเทศกิจ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ เทศกจิ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

53 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั งานเทศกิจ 15,000 เฉพาะเจาะจง 7
54 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั งานเทศกิจ 88,200 เฉพาะเจาะจง 7
55 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกัปลดั งานเทศกิจ 3,000 เฉพาะเจาะจง 7
56 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั งานเทศกิจ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

57 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 70,000

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ม.ค. 65 - มี.ค. 65      -โครงการสาธิตการดบัเพลิงพ้ืนท่ีเส่ียงภยั ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

ชุมชนหนาแน่น
ม.ค. 65 - มี.ค. 65      -โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยั ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ธ.ค. 64 - ก.ย. 65     -โครงการรณรงคเ์พ่ือลดอุบติัเหตุการจราจร ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

ในช่วงเทศกาล
ม.ค. 65 - มี.ค. 65      -โครงการสาธิตการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ถวายแด่ ส านกัปลดั งานป้องกนัฯ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

พระภิกษุและสามเณร

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ เทศกจิ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 159,600
58 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

59 ม.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

60 ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 89,600 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 198,000

61 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

62 มี.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

63 มี.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

64 มี.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 16,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

65 มี.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทวสัดุพาหนะและขนส่ง กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 12,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

66 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

67 มี.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 60,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 19,632,840

68 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 1,714,200

69 ม.ค. 65 - มี.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ม.ค. 65 - มี.ค. 65     -โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาล

เมืองปราจีนบุรี

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

ม.ค. 65 - มี.ค. 65     -โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถาน กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 17,858,640

ศึกษา

มี.ค. 65 - ส.ค. 65     -โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูเ้ก่ียวขอ้ง

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 8,269,200

70 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

71 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 8,169,200 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

72 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

73 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองศึกษา งานระดบัมธัยมศึกษา 930,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

74 ม.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา งานระดบัมธัยมศึกษา

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

     -โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถาน กองศึกษา งานระดบัมธัยมศึกษา 4,434,240 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ศึกษา

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

75 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองศึกษา งานศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 270,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

76 ม.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา งานศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 8,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

ม.ค. 65 - มี.ค. 65     -ค่าพฒันาครูอาสา กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 6,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ก.พ. 65 - ส.ค. 65     -โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการศกัยภาพมนุษย์ กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

77 ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 10,000

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 26,000

78 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 8,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

79 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 8,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

80 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุการศึกษา กองศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

81 ม.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 350,000

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค. 64 - พ.ค. 65     -โครงการส่งเสริมพฒันากีฬาและนนัทนาการ กองศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 300,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

82 ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

83 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

84 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย 960,000

85 ม.ค. 65 - ก.ค. 65ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

เม.ย. 65 - ส.ค. 65    -โครงการประกวดมารยาทไทย กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

พ.ค. 65 - ก.ค. 65     -โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

พะนางเจา้สุทิดาพชัรสุธาพิมลลกัษณพระบรมราชินี

พ.ย. 64 - ธ.ค. 64     -โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65     -โครงการจดังานประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 300,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

มี.ค. 65 - เม.ย. 65    -โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 200,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65     -โครงการจดังานวนัเขา้พรรษา กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ธ.ค. 65 - ม.ค. 65     -โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 200,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

เม.ย. 65 - ก.ค. 65     -โครงการประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสริญ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

พระรัตนตรัยท านองสรภญัญะ

เม.ย. 65 - ก.ค. 65     -โครงการฝึกอบรมนาฎศิลป์ไทยและศิลปะ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

การแสดงไทย

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65      -โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท- กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

สมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรกลา้เจา้อยูห่วั

พ.ย. 64 - ธ.ค. 64      -โครงการวนัพอ่แห่งชาติ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

ก.ค. 65 - ส.ค. 65      -โครงการวนัแม่แห่งชาติ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 45,000

86 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

87 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

88 มี.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองศึกษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงนิ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วัน)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

89 ต.ค. 64 - ก.ย. 65รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 25,000 เฉพาะเจาะจง 7

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 25,000

ท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

90 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 205,000

91 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

92 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

93 ม.ค. 65 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

94 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

95 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

96 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

97 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

98 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง กองสาธารณสุข บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

99 ต.ค. 64 - ก.ย. 65รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 19,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วัน)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

100 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 10,000

ท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

มิ.ย. 65 - ก.ค. 65      -โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 45,000 เฉพาะเจาะจง 7

จากพิษสุนขับา้ฯ

101 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 369,340

102 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

103 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 80,000 เฉพาะเจาะจง 7

104 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

105 ต.ค. 64 - ก.ย. 65วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุข บริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 10,000

106 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุส านกังาน กองสาธารณสุข ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

107 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุข ศนูยบ์ริการสาธารณสุข 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

108 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข งานตลาดสด 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วัน)

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

109 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข งานตลาดสด 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

110 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข งานตลาดสด 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

111 ต.ค. 64 - ก.ย. 65ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 50,000

112 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

113 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

114 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

115 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

116 พ.ย. 64 - ส.ค. 65ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุข งานโรงฆ่าสตัว์ 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ ส านักปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

117 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง งานสวนสาธารณะ 36,800 เฉพาะเจาะจง 7

118 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค 64 - ก.ย 65      -คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและ กองช่าง งานสวนสาธารณะ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

       นอกอาณาจกัร

119 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งานสวนสาธารณะ 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 302,800

120 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งานสวนสาธารณะ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

121 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง งานสวนสาธารณะ 3,000 เฉพาะเจาะจง 7

122 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองช่าง งานสวนสาธารณะ 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

123 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานสวนสาธารณะ 8,000 เฉพาะเจาะจง 7

124 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง งานสวนสาธารณะ 97,650 เฉพาะเจาะจง 7

125 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเกษตร กองช่าง งานสวนสาธารณะ 190,000 เฉพาะเจาะจง 7

126 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง งานสวนสาธารณะ 3,000 เฉพาะเจาะจง 7

127 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุส ารวจ กองช่าง งานสวนสาธารณะ 3,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์

128 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่ภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานสวนสาธารณะ 197,950 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองช่าง เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

129 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 8,073,840 เฉพาะเจาะจง 7

130 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 150,000 เฉพาะเจาะจง 7

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

131 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ   

132 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

133 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 200,000 เฉพาะเจาะจง 7

134 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

135 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 360,000 เฉพาะเจาะจง 7

136 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,200,000 เฉพาะเจาะจง 7

137 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 360,000 เฉพาะเจาะจง 7

138 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุการเกษตร กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

139 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 85,000 เฉพาะเจาะจง 7

140 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุอ่ืน กองช่าง ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

141 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

142 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองช่าง เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

ต.ค 64 - ก.ย 65      -คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและ กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

       นอกอาณาจกัร

143 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 70,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 337,200

144 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุส านกังาน กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 250,000 เฉพาะเจาะจง 7

145 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

146 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

147 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 39,700 เฉพาะเจาะจง 7

148 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 2,500 เฉพาะเจาะจง 7

149 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ก่อสร้าง

150 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 691,600 เฉพาะเจาะจง 7

151 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค 64 - ก.ย 65      -คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและ กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 130,000 เฉพาะเจาะจง 7

       นอกอาณาจกัร

152 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 1,200,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 1,257,800

153 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 500,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองช่าง เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ

154 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

155 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุก่อสร้าง กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 400,000 เฉพาะเจาะจง 7

156 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

157 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 278,800 เฉพาะเจาะจง 7

158 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 1,000 เฉพาะเจาะจง 7

159 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

160 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุส ารวจ กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 8,000 เฉพาะเจาะจง 7

161 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุจราจร กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์

162 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่ภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานอุตสาหกรรมและโยธา 1,980,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

   -ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ่ระบายน ้า , บอ่น ้าพกั 663,000

และรางวี  ซอยวาสนาแยกขวา

   -ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ่ระบายน ้า , บอ่น ้าพกั 649,000

และรางวี  1 ฝ่ัง ซอยหลงัศูนยโ์ตโยตา้ถึงถนนสุวินทวงศ์

   -จดัท าซุม้ป้ายเทศบาลเมืองปราจีนบรีุบริเวณริมเข่ือน 300,000

ขา้งศาลพระหลกัเมือง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองช่าง เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

ค่าปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

    -ตีเสน้จราจรถนนภายในเขตเทศบาลฯ 1,767,800

   -ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทศบาลด าริ  บริเวณหนา้สถานี 100,000

ต ารวจ

   -ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนตคาม  ซอย 25 820,000

   -ปรับปรุงถนน คสล. ถนนปราจีนอนุสรณ์  ซอย 10/1 319,000

   -ปรับปรุงถนน คสล. ทางเขา้สวนปราจีนวนารมย์ 603,000

   -ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางทอ่ระบายน ้าถนนปราจีน 1,887,000

อนุสรณ์ ซอย 1

   -ปรับปรุงยกระดบัถนน คสล. พร้อมวางทอ่ระบายน ้า 778,000

ถนนปราจีนอนุสรณ์  ซอย 1 บริเวณดา้นหลงัวดัหลวงปรีชากลุ

   -เสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนหลงัโรงเรียน 1,019,000

อนุบาลปราจีนบรีุ

   -คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(คา่ K) 100,000

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองช่าง เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย

163 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

164 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการ 30,000

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน

ต.ค 64 - ก.ย 65      -คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในและ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

นอกราชอาณาจกัร

พ.ค. 65 - ก.ค. 65     -โครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 30,000

ไม่พร้อมในวยัรุ่น

พ.ค. 65 - ก.ค. 65      -โครงการฝึกอบรมภูมิคุม้กนัสายใยในครอบครัว กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 25,000 เฉพาะเจาะจง 90 วนั

พ.ค. 65 - ก.ค. 65      -โครงการพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 90 วนั

ม.ค. 65 - มี.ค. 65      -โครงการอบรมพฒันาอาชีพ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 25,000 เฉพาะเจาะจง 7

165 ต.ค 64 - ก.ย 65 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

หมวดรายจ่ายค่าวสัดุ 149,000

166 ม.ค. 65 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุส านกังาน กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 45,000 เฉพาะเจาะจง 180 วนั

167 ม.ค. 65 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 4,000 เฉพาะเจาะจง 180 วนั

168 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

169 ต.ค 64 - ก.ย 65 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แขง็ฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

170 ม.ค. 65 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แข็งฯ 10,000 เฉพาะเจาะจง 180 วนั

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองสวสัดิการ เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

171 ม.ค. 65 - ก.ย. 65 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสวสัดิการ งานสนบัสนุนความเขม้แข็งฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 180 วนั

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ กองสวสัดิการ เทศบาลเมอืงปราจีนบุรี

ล าดับที่ รายการ/จ านวน/(หน่วย)
หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วธีิจัดหา หมายเหตุ



             


