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1 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 800,000   เฉพาะเจาะจง 30 รายเดือน 

2 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการ กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000   เฉพาะเจาะจง 30  

3 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง เคหะและชุมชน 250,000   เฉพาะเจาะจง 30  

4 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต ์ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 10,000   เฉพาะเจาะจง 30  

5 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักปลดั สาธารณสุข 453,600   เฉพาะเจาะจง 30  

6 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดา่น 

กองการศึกษา การศึกษา 162,400   เฉพาะเจาะจง 30  

7 ต.ค.64-ก.ย.65 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กองการศึกษา การศึกษา 745,401   เฉพาะเจาะจง 30  

8 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 200,000   เฉพาะเจาะจง 30  

9 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าเลี้ยงรับรอง ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  

10 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม ้ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 5,000   เฉพาะเจาะจง 7  

11 ต.ค.64-ก.ย.65 ค่ารับรอง ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  

12 ต.ค.64-ก.ย.65 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชุมชน 157,000   เฉพาะเจาะจง 7  

13 ต.ค – พ.ย.64 โครงการแข่งขันเรือยาวประจ าป ี กองการศึกษา ศาสนาวัฒนาธรรม 93,000   เฉพาะเจาะจง 7  

14 พ.ย.64 จัดนิทรรศการแข่งเรือยาวอ าเภอ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  

15 ต.ค.64 โครงการจดังานลอยกระทง การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  

16 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุส านักงาน ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 150,000   เฉพาะเจาะจง 7  

17 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุส านักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

18 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุส านักงาน กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  

19 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุส านักงาน กองสวัสดิการ
สังคม 

สังคมสงเคราะห ์ 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  
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20 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

สังคมสงเคราะห ์ 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

21 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา การศึกษา 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  

22 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร ์ กองการศึกษา การศึกษา 10,000   เฉพาะเจาะจง 7   
23 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 40,000   เฉพาะเจาะจง 7  
24 พ.ย.64-ก.ย.65 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  
25 พ.ย.64-ก.ค.65 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 40,000   เฉพาะเจาะจง 7  
26 พ.ย.64-ก.ค.65 วัสดุการเกษตร ส านักปลดั การเกษตร 5,000   เฉพาะเจาะจง 7  
27 พ.ย.64-ก.ย.65 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
สังคมสงเคราะห ์ 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  

28 พ.ย.64-ก.ค.65 วัสดุคอมพิวเตอร ์ กองคลัง บริหารงานคลัง 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  
29 พ.ย.64-ก.ค.65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง บริหารงานคลัง 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  
30 พ.ย.64-ก.ค.65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง เคหะและชุมชน 48,000   เฉพาะเจาะจง 7  
31 พ.ย.64-ก.ค.65 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ กองช่าง เคหะและชุมชน 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  
32 พ.ย.64-ก.ค.65 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ กองการศึกษา การศึกษา 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  
33 พ.ย.64-ก.ค.65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  
34 ธ.ค.64-พ.ค.65 ค่าจ้างเหมาออกแบบ กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000   เฉพาะเจาะจง 30  
35 ม.ค.65 โครงการจดังานวันเด็กประจ าป ี กองการศึกษา การศึกษา 60,000   เฉพาะเจาะจง 7  
36 ม.ค.-ก.พ.65 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก กองการศึกษา การศึกษา 7,000   เฉพาะเจาะจง 7  
37 ม.ค.-เม.ย.65 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา การศึกษา 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  
38 ม.ค.-มี.ค.65 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 60,000   เฉพาะเจาะจง 7  
39 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  
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40 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  
41 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการเพิม่พูนประสิทธิภาพบุคลากร อบต.

ด่าน 
ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 250,000   เฉพาะเจาะจง 7  

42 ม.ค.-ก.ย.65 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 500,000   เฉพาะเจาะจง 30  
43 ม.ค.-พ.ค.65 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 30,000   เฉพาะเจาะจง 7  
44 ม.ค.-ก.ย.65 จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 11,000   เฉพาะเจาะจง 7  
45 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องประชุม อบต.

ด่าน 
ส านักปลดั บริหารงานท่ัวไป 100,000   เฉพาะเจาะจง 7  

46 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

ส านักปลดั รักษาความสงบ
ภายใน 

250,000   เฉพาะเจาะจง 7  

47 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

ส านักปลดั รักษาความสงบ
ภายใน 

40,000   เฉพาะเจาะจง 15  

48 ม.ค.-เม.ย.65 โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

ส านักปลดั รักษาความสงบ
ภายใน 

40,000   เฉพาะเจาะจง 7  

49 ม.ค.-มิ.ย.65 โครงการให้ความรู้ดา้นสาธารณภยัแก่ประชาชน ส านักปลดั รักษาความสงบฯ 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  

50 ม.ค.-ก.ย.65 ซื้อโทรทัศน์ แอลอีด ี ส านักปลดั รักษาความสงบฯ 13,500   เฉพาะเจาะจง 7  

51 ม.ค.-ก.ย.65 วัสดุเครื่องดับเพลิง ส านักปลดั รักษาความสงบฯ 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

52 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมคัรผูดู้แลผู้
พิการ ผู้ป่วยตดิเตยีง 

ส านักปลดั สาธารณสุข 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

53 ม.ค.-มี.ค.65 โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร
ในชุมชน 

ส านักปลดั การเกษตร 10,000   เฉพาะเจาะจง 7  
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54 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น ส านักปลดั การเกษตร 25,000   เฉพาะเจาะจง 15  

55 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพตดิ ส านักปลดั สร้างความเข้มแข็ง 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

56 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลดั สร้างความเข้มแข็ง 100,000   เฉพาะเจาะจง 7  

57 ม.ค.-ก.ค.65 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี กองคลัง บริหารงานคลัง 50,000   เฉพาะเจาะจง 30  

58 ก.พ.-ก.ย.65 ค่าจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในต าบล กองช่าง เคหะและชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง 30  

59 ก.พ.-มิ.ย.65 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรตี กองช่าง เคหะและชุมชน 35,000   เฉพาะเจาะจง 7  

60 ม.ค.-พ.ค.65 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง กองช่าง เคหะและชุมชน 36,400   เฉพาะเจาะจง 7  

61 ม.ค.-พ.ค.65 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบแช่ กองช่าง เคหะและชุมชน 60,000   เฉพาะเจาะจง 7  

62 ก.พ.-มิ.ย.65 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.4 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

63 มี.ค.-เม.ย.65 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันฯ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมฯ 100,000   เฉพาะเจาะจง 7  

64 มี.ค.-ก.ย.65 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

65 มี.ค.-เม.ย.65 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย ุ สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

66 ก.พ.-มี.ค.65 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สวัสดิการสังคม สาธารณสุข 40,000   เฉพาะเจาะจง 7  

67 มี.ค.-ก.ค.65 โครงการร่วมคิดร่วมท าผ่านเวทีประชาคม ส านักปลดั สร้างความเข้มแข็ง 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

68 มี.ค.-ก.ย.65 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ กองคลัง บริหารงานคลัง    เฉพาะเจาะจง 7  

69 ก.พ.-ก.ค.65 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กองคลัง บริหารงานคลัง    เฉพาะเจาะจง 7  

70 มี.ค.-ส.ค.65 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองช่าง เคหะและชุมชน 150,000   เฉพาะเจาะจง 7  

71 มี.ค.-ส.ค.65 จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ กองช่าง เคหะและชุมชน 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

72 ธ.ค.63-ก.ย.65 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ กองช่าง เคหะและชุมชน 15,000   เฉพาะเจาะจง 7  

73 ม.ค.-มี.ค.65 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า กองช่าง เคหะและชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง 7  

74 พ.ค.-ส.ค.65 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านักปลดั สาธารณสุข 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

 
 

 
 
 



แผนการจัดหาพัสดุ     ประจ าปีงบประมาณ    2564                                                                             ผด.2 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 

ล าดับ 
ที่ 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องจัดหา 

รายการ/จ านวน  (หน่วย) 
หน่วยงาน 
เจ้าของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

ก าหนดส่ง 
มอบงาน

(วัน) 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน 

/โครงการ 
จ านวน 
(บาท) 

ประเภท จ านวน
(บาท) 

75 พ.ย.63-ก.ย.65 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ กองช่าง เคหะและชุมชน 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

76 มี.ค.-มิ.ย.65 โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน กองช่าง เคหะและชุมชน 50,000   เฉพาะเจาะจง 15  

77 มี.ค.-ก.ย.65 โครงการขยายเขตประปา หมู่ 9 กองช่าง เคหะและชุมชน 43,000   เฉพาะเจาะจง 30  

78 มี.ค.-ก.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.10 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 30  

79 มี.ค.-ส.ค.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

80 เม.ย.-ส.ค.65 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 30  

81 เม.ย.65 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมฯ 20,000   เฉพาะเจาะจง 7  

82 พ.ค.-มิ.ย.65 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟต าบลด่าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมฯ 93,000   เฉพาะเจาะจง 7  

83 พ.ค.-มิ.ย.65 ส่งขบวนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมฯ 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

84 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

85 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

86 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

87 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

88 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

89 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

90 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 กองช่าง เคหะและชุมชน 120,000   เฉพาะเจาะจง 45  

91 มิ.ย.-ก.ย.65 โครงการฟื้นฟูคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 30,000   เฉพาะเจาะจง 45  

92 มิ.ย.-ก.ย.65 โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห ์ 50,000   เฉพาะเจาะจง 7  

93 ส.ค.65 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมระเกียรตเินื่องใน
โอกาสต่างๆ 

ส านักปลดั  10,000   เฉพาะเจาะจง 7  

 


