
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

ค่าใช้สอย 1,758,400

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

1ต.ค. 61 -ส.ค. 62โครงการจ้างเหมาแรงงานประแผนงานบริหารทั่วไป 158,400 เฉพาะเจาะจง
จำสถานีสูบน้ำ งานบริหารทั่วไป

2ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานบริหารทั่วไป 380,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
งานบริหารทั่วไป

3ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองแผนงานบริหารทั่วไป 110,000
และพิธีการ งานบริหารทั่วไป

4ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - ค่าร้บรองต้อนรับบุคคลแผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
หรือคณะบุคคล งานบริหารทั่วไป

5ต.ค. 61 -ส.ค. 62  -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมแผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการงานบริหารทั่วไป
หรือคณะอนุกรรมการ 

6ต.ค. 61 -ส.ค. 62  - ค่าใข้จ่ายในการจัดงานรัฐแผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
พิธี วันสำคัญต่างๆ  และพิธีงานบริหารทั่วไป
ทางศาสนาและประเพณี 



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

7ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานบริหารงานทั่วไป

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานบริหารทั่วไป
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

8ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
งานบริหารทั่วไป

9ต.ค. 61 -ส.ค. 62ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแผนงานบริหารงานทั่วไป 500,000 เฉพาะเจาะจง  15  วัน
ในราชอาณาจักรและนอกงานบริหารทั่วไป
ราชอาณาจักร

10ต.ค. 61 -ส.ค. 62โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู 300,000 เฉพาะเจาะจง  15  วัน
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

11ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - โครงการอบรมคุณธรรมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง  15  วัน
จริยธรรม แก่คณะผู้บริหารงานบริหารทั่วไป
สมาชิกสภา พนักงาน และ 
ลูกจ้างของเทศบาล ปี  2562 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

ค่าใช้สอย

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

12ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย
13ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานการรักษาความสงบภายใน720,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน

บริการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

14ต.ค. 61 -ส.ค. 62  - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อแผนงานการรักษาความสงบภายใน400,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
ให้ได้มาซึ่งบริการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

15ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  รายจ่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับแผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้างานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 - ค่าใช้จายในการเดินทาง 
ไปราชการในราชกอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

16ต.ค. 61 -ส.ค. 62 โครงการซ้อมแผนป้องกันและแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
บรรเทาสาธารภัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

17ต.ค. 61 -ส.ค. 62โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุแผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 เฉพาะเจาะจง15  วัน
ทางถนนในช่วงเทศกาลงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

18 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนงานการรักษาความสงบภายใน150,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  อปพร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     
         

19 ต.ค. 61 -ส.ค. 62โครงการวัน  อปพร. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     
         

20 ต.ค. 61 -ส.ค. 62ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     
         
  ค่าใช้สอย  40,000     

21 ต.ค. 61- ส.ค. 62รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
  หมวดอื่นๆ       

         
22 ต.ค. 61- ส.ค. 62โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ป้องกันไฟป่าและทำแนวกันไฟงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
         

23 ต.ค. 61- ส.ค. 62โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตแผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     
          
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย  4,764,720     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

24 ต.ค.61 - ส.ค. 62  -  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานการศึกษา    เฉพาะเจาะจง15  วัน
  บริการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

25 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -จ้างแรงงานปฏิบัติงานในแผนงานการศึกษา 151,200   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

26 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงานการศึกษา 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  บริการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

27 ต.ค. 61 -ส.ค. 62รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติแผนงานการศึกษา    เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ราชการที่ไม่เข้าลักษระรายจ่ายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  หมวดอื่น ๆ        
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 200,000     
  ไปราชการในราชอาณาจักร      
  และนอกราชอาณาจักร      
          
          
          
          
          
          
          



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

28 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  -  โครงการประชุมชี้แจงให้แผนงานการศึกษา 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  ระดับปฐมวัย       
         

29 ต.ค. 61- ส.ค. 62 -  โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์แผนงานการศึกษา 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  พัฒนาเด็กเล็ก       
         

30 ต.ค.61- ส.ค. 62โครงการวันเด็กแห่งชาติแผนงานการศึกษา 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

31 ต.ค.61- ส.ค. 62โครงการห้องสมุดท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  "รักการอ่าน" งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

32 ต.ค.61- ส.ค. 62โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประแผนงานการศึกษา 200,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  สิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  ทางการศึกษา       
         

33 ต.ค.61- ส.ค. 62ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานการศึกษา 30,000   
เฉพาะเจาะจง

15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย  247,400     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

34 ต.ค. 61- ส.ค. 62 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานสาธารณสุข 247,400   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      

35 ต.ค.61 - ส.ค. 62  - ค่าจ้างเหมาแรงงานในการแผนงานสาธารณสุข 12,000   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  สำรวจจำนวนสุนัขและแมวงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค      
  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า      

36 ต.ค.61 - ส.ค. 62รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่บริการแผนงานสาธารณสุข 25,400   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      

37 ต.ค. 61- ส.ค. 62  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับแผนงานสาธารณสุข 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้างานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      

38 ต.ค. 61- ส.ค. 62 - โครงการป้องกันยุงลายในแผนงานสาธารณสุข 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
         

39 ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการป้องกันโรคขาดสารแผนงานสาธารณสุข 30,000   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  ไอโอดีน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      

40 ต.ค. 61- ส.ค. 62  -  โครงการฝึกอบรมเพื่อให้แผนงานสาธารณสุข 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
  การใช้สารเคมี       
          



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ   2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย  210,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

41 ต.ค. 61 - ส.ค. 62 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนแผนงานสาธารณสุข 60,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้างานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
          

42 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  - โครงการอบรมให้ความรู้แผนงานสาธารณสุข 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน  
  เกี่ยวกับโรคระบาดในชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       
  บริการ        

43 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน  
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์      
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ        
          

44 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  - โครงการพัฒนาคุณภาพแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         

45 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  - โครงการพัฒนาคุณภาพแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ชีวิตผู้สูงอายุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         

46 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  - โครงการพัฒนาคุณภาพแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  กลุ่มสตรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         

47 ต.ค. 61 - ส.ค. 62  -  โครงการอบรมพัฒนาศักยแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ภาพกลุ่มอาชีพ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ     2562
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

48 ต.ค. 61- ส.ค. 62ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         
  ค่าใช้สอย  250,000     

49ต.ค.61 - ส.ค. 62 - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานเคหะและชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล      
         

50ต.ค.61 - ส.ค. 62 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานเคหะและชุมชน 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล      
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ       
   - โครงการคัดแยกขยะโดย       
  ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี  2562       
         

51 ต.ค. 61- ส.ค. 62ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         
          
          
          
          



แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ     2562
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าใช้สอย  90,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

52 ต.ค. 61- ส.ค. 62  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง      
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ ชุมชน      
   - โครงการจัดทำแผนพัฒนา 80,000     
  เทศบาล       
    -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000     
  สองข้างทาง       
  ค่าใช้สอย       

53ต.ค.61 - ส.ค. 62 -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ200,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานกีฬาและนันทนาการ      
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    -โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  สัมพันธ์ต้านยาเสพติด      

54ต.ค.61 - ส.ค. 62โครงการส่งเสริมกีฬาและแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ      
  ค่าใช้สอย  150,000      

55ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการสืบสานประเพณีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน  
  สงกรานต์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       
           

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ     2562
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

56ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการสืบสานประเพณีแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน  
  แห่เทียนพรรษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       
  ค่าใช้สอย  80,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

57ต.ค.61 - ส.ค. 62รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร      
  หมวดอื่นๆ        

58ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการขยายพันธ์พืชแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  เศรษกิจ งานส่งสริมการเกษตร      
         

59ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการจัดตั้งห้องสมุดแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  เกษตร งานส่งเริมการเกษตร      

         

60ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการเลี้ยงไก่เพื่อการแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  บริโภคในครัวเรือน งานส่งเสริมการเกษตร      
         

60ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการสนับสนุนอนุรักษ์แผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  พันธ์ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากงานส่งสริมการเกษตร      
  พระราชดำริสมเด็จพระเทพ      
  รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี      
          

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ     2562



สำนักปลัด   เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
  ค่าใช้สอย  40,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

61ต.ค.61 - ส.ค. 62รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติแผนงานการเกษตร 40,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้      
  หมวดอื่นๆ        

62ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  เกียรติ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้      
         

63ต.ค.61 - ส.ค. 62  - โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าแผนงานการเกษตร 20,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  รักษาแผ่นดิน งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้      



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

         

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

    (ลงชื่อ)      
                                    (                                   )     
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าวัสดุ  900,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

64 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - วัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป 300,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      
         

65 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -วัสดุงานบ้านงานครัวแผนงานบริหารทั่วไป 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      

66 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุก่อสร้าง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      

67 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -วัสดุยานพาหนะและขนส่งแผนงานบริหารทั่วไป 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      
         

68 ต.ค. 61 -ส.ค. 62  - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแผนงานบริหารทั่วไป 250,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      
         

69 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป      
  ค่าวัสดุ  450,000     

70 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุสำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562



สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
71 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - วัสดุยานพาหนะและขนส่งแผนงานการรักษาความสงบภายใน100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

   งานรักษาความสงบภายใน      
         

72 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแผนงานการรักษาความสงบภายใน150,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานรักษาความสงบภายใน      

73 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -วัสดุเครื่องแต่งกาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานรักษาความสงบภายใน      

         
74 ต.ค. 61 -ส.ค. 62  -  วัสดุเครื่องดับเพลิงแผนงานการรักษาความสงบภายใน100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานรักษาความสงบภายใน      

75 ต.ค. 61 -ส.ค. 62  - วัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา 100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      

76 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุงานบ้านงานครัวแผนงานการศึกษา 100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

77 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - ค่าอาหารเสริม(นม)แผนงานการศึกษา 1,657,760   เฉพาะเจาะจงตลอดปีงบ
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     ประมาณ
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

78 ต.ค. 61 -ส.ค. 62  - วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 40,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  ค่าวัสดุ  100,000     

79 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  ค่าวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         

80 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  ค่าวัสดุคอมพิวเตร์แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         
  ค่าวัสดุ  350,000     

81 ต.ค. 61 -ส.ค. 62ค่าวัสดุ     เฉพาะเจาะจง15  วัน
    -วัสดุยานพาหนะและขนส่งแผนงานเคหะและชุมชน 100,000     
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล      

82 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแผนงานเคหะและชุมชน 150,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล      
         
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าวัสดุ       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
83 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 -  วัสดุเครื่องแต่งกายแผนงานเคหะและชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล      
  ค่าวัสดุ       

84 ต.ค. 61 -ส.ค. 62 - วัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตร 100,000   เฉพาะเจาะจง  15  วัน
   งานส่งเสริมการเกษตร      



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าครุภัณฑ์  371,900     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

         
  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 271,900   เฉพาะเจาะจง15  วัน
         

85ม.ค. 61 - พ.ค. 62 - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังแผนงานบริหารทั่วไป 80,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  (ห้องประชุมสภา) ขนาด 15,000งานบริหารทั่วไป      
  บีทียู       

86ม.ค. 61 - พ.ค. 62 - จัดซื้อกล้องถ่ายรูป แผนงานบริหารทั่วไป 30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไป .     
         

87ม.ค. 60 - ส.ค. 61 - ตู้เก็บเอกสาร ,ระเบียบกฏหมายแผนงานบริหารทั่วไป 12,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ งานบริหารทั่วไป      
  จำนวน   1  ตัว       
         

88ม.ค. 62 - ส.ค. 62 - ตู้โชว์สินค้า  OTOP จำนวนแผนงานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  1  หลัง งานบริหารทั่วไป      
         

89ม.ค. 62 - ส.ค. 62 - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นักจัดการแผนงานบริหารทั่วไป 33,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  งานทั่วไป,นิติกร)  จำนวน   2  ชุดงานบริหารทั่วไป      

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

90ม.ค. 62 - ส.ค. 62 - ตู้โชว์สินค้า  OTOP จำนวนแผนงานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  1  หลัง งานบริหารทั่วไป      
         

91ม.ค. 62 - ส.ค. 62 - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นักจัดการแผนงานบริหารทั่วไป 33,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  งานทั่วไป,นิติกร)  จำนวน   2  ชุดงานบริหารทั่วไป      
         

92ม.ค. 62 - ส.ค. 62  -  พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้นแผนงานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ขนาดใบพัด  24 นิ้ว  จำนวน  5  ตัวงานบริหารทั่วไป      
         
  ค่าครุภัณฑ์       

93ม.ค. 62 - ส.ค. 62ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป      
  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน  4  ชุดงานบริหารทั่วไป 64,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ราคาชุดละ   16,000 บาท      
         

94ม.ค. 62 - ส.ค. 62  - เครื่องสำรองไฟ  จำนวน  6 แผนงานบริหารทั่วไป 15,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  เครื่อง งานบริหารทั่วไป      

95ม.ค. 62 - ส.ค. 62 - เครื่องปริ้นเตอร์  1  เครื่องแผนงานบริหารทั่วไป 7,900   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป      
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562



สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
  ค่าครุภัณฑ์  48,900   เฉพาะเจาะจง15  วัน

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  ครุภัณฑ์สำนักงาน       
96ม.ค. 62 - ส.ค. 62  -  จัดซื้อตู้เหล็กบานพับ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน5,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  จำนวน  1  หลัง งานรักษาความสงบภายใน      
         
  ครุภัณฑ์อื่นๆ       

97ม.ค. 62 - ส.ค. 62  -  เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซินแผนงานการรักษาความสงบภายใน13,400   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  5 แรงม้า  จำนวน  1  เครื่องงานรักษาความสงบภายใน      

         
         

98ม.ค. 62 - ส.ค. 62  -  มอเตอร์ปั้มน้ำ (หอยโข่ง)แผนงานการรักษาความสงบภายใน30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานรักษาความสงบภายใน      
  ค่าครุภัณฑ์  75,300     
  ครุภัณฑ์สำนักงาน  75,300     

99ม.ค. 62 - ส.ค. 62  -  จัดซื้อโต้ะทำงานพร้อมเก้าอี้แผนงานการศึกษา 16,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  จำนวน  1  ชุด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      

          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

100ม.ค. 62 - ส.ค. 62เครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน  1 เครื่องแผนงานการศึกษา 4,300   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         
  ครุภัณฑ์อื่นๆ       

101ม.ค. 62 - ส.ค. 62เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟาเรดแผนงานการศึกษา 6,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  จำนวน  5 เครื่อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         

102ม.ค. 62 - ส.ค. 62ซักโครกสำหรับเด็ก  จำนวน 8 อันแผนงานการศึกษา 48,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
  ค่าครุภัณฑ์  148,000     
  ครุภัณฑ์สำนักงาน  100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน

103ม.ค. 62 - ส.ค. 62  - จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น ชั้นวางของแผนงานการศึกษา      
  ตู้ไม้  ฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
         
   - จัดซื้อพัดลมติดผนัง  จำนวน  16 ตัว 48,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ ช่วงเวลา รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุที่ต้องเริ่มทำ แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าครุภัณฑ์  57,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

104ม.ค. 62 - ส.ค. 62ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    - จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  1 ชุด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
         

105ม.ค. 62 - ส.ค. 62ค่าครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  คอมพิวเตอร์สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานแผนงานสังคมสงเคราะห์ 16,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     



 ม.ค. 62 - ส.ค. 62เครื่องสำรองไฟ  2,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน



       แบบ   ผด.2   
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562

กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
  ค่าใช้สอย  369,200     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

         
106ต.ค .61 -ส.ค.62   -  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานบริหารทั่วไป79,200   เฉพาะเจาะจง15  วัน

  ' - จ้างแรงงานปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังงานบริหารงานคลัง      
         

107ต.ค .61 -ส.ค.62   -  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานบริหารทั่วไป10,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารงานคลัง      
         

108ต.ค .61 -ส.ค.62   - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการแผนงานบริหารทั่วไป120,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆงานบริหารงานคลัง      
         

109ต.ค .61 -ส.ค.62   -  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แผนงานบริหารทั่วไป10,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารงานคลัง      
         

110ต.ค .61 -ส.ค.62   -  โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและแผนงานบริหารทั่วไป100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานคลัง      

111ต.ค .61 -ส.ค.62   -  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานบริหารทั่วไป50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารงานคลัง      



ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ



         แบบ  ผด.2       
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562        

กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหล่อ        

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุ       

แผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)        
  ค่าวัสดุ  230,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

       
                

112ต.ค  .61 -ส.ค.62   -  วัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน        
   งานบริหารงานคลัง             
                

113ต.ค  .61 -ส.ค.62   - วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป30,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน        
   งานบริหารงานคลัง             
                

114ต.ค  .61 -ส.ค. 62   -  วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน        
   งานบริหารงานคลัง             
                
                
                
                 
                 
             
               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



         แบบ  ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562

กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
  ค่าครุภัณฑ์  63,600     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

         
  ครุภัณฑ์สำนักงาน  63,600     
         

115ม.ค  62 - ส.ค. 62  - เก้าอี้สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป18,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   จำนวน   3  ตัว งานบริหารงานคลัง      
         

116ม.ค  62 - ส.ค. 62  -ตู้เหล็ก  40  ซ่อง  จำนวน  1  หลังแผนงานบริหารทั่วไป5,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารงานคลัง      
         

117ม.ค  62 - ส.ค. 62  -ตู้เหล็กบานเลื่อน   จำนวน  1  หลังแผนงานบริหารทั่วไป5,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารงานคลัง      
         
         
         
         
          
          
      
        
         แบบ  ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

  ค่าครุภัณฑ์        
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 

118ม.ค  62 - ส.ค. 62  - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานแผนงานบริหารทั่วไป21,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ประมวลผล  1 เครื่อง งานบริหารงานคลัง      
         

119ม.ค  62 - ส.ค. 62  -เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ สีแผนงานบริหารทั่วไป7,900   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  จำนวน   1 เครื่อง งานบริหารงานคลัง      
         

120ม.ค  62 - ส.ค. 62  -เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LEDแผนงานบริหารทั่วไป5,200   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ขาวดำ จำนวน   2 เครื่อง งานบริหารงานคลัง      



ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำรายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

121ต.ค.61 - ส.ค. 62ค่าใช้สอย  450,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

    - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการแผนงานเคหะและชุมชน 200,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         

122ต.ค.61 - ส.ค. 62   - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานเคหะและชุมชน 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
  รายจ่ายหมวดอื่นๆ       
     -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช      
  การในราชอาณาจักรและนอก      
  ราชอาณาจักร       
         

123ต.ค.61 - ส.ค. 62ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผนงานเคหะและชุมชน 200,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         
         
         
          
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2561
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำรายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

         

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                  (ลงชื่อ)      
                                                (นายประชา  สถิตอินทาพร)     
                                                     ผู้อำนวยการกองช่าง     
          



 
 

   
  

 
 

 
     

         

 

         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

          
                                                                                                 



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำรายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

124ต.ค.61 - ส.ค. 62ค่าวัสดุ  730,000     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  วัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน 80,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         

125ต.ค.61 - ส.ค. 62วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 300,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         

126ต.ค.61 - ส.ค. 62วัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         

127ต.ค.61 - ส.ค. 62วัสดุเชื้อเพลิงแลหล่อลื่นแผนงานเคหะและชุมชน 100,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     
         

128ต.ค.61 - ส.ค. 62วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน     



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

129ต.ค.61 - ส.ค. 62ค่าครุภัณฑ์  66,880     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน    เฉพาะเจาะจง15  วัน
    - เก้าอี้สำนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะ13,500     
   และชุมชน      

130ต.ค.61 - ส.ค. 62  - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4 ลิ้นชัก  15,800   เฉพาะเจาะจง15  วัน
    จำนวน  2  หลัง       

131ต.ค.61 - ส.ค. 62   - โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้  1  ชุด 16,500   เฉพาะเจาะจง15  วัน
         
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

132ต.ค.61 - ส.ค. 62  -  จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  1  ตัวแผนงานเคหะและชุมชน21,000   เฉพาะเจาะจง15  วัน
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยกับเคหะ     
   และชุมชน      
         
         
          
          
          
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1,277,600     

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  1,277,600     
133ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างแผนงานอุตสาหกรรมและการ137,300   เฉพาะเจาะจง30  วัน

  บ้านนางวันเพ็ญ บุญประคม- บ้านนางหวานโยธา      
  นากา  หมู่  4 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         

134ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแผนงานอุตสาหกรรมและการ31,200   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  นายต้า รักน้อย  หมู่  4 โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         

135ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านแผนงานอุตสาหกรรมและการ215,000   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  พ่อสุพล  สุขใจ - เมรุบ้านป่าคา หมู่  2โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         
         
          
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562



กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ
ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
136ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบแผนงานอุตสาหกรรมและการ107,900   เฉพาะเจาะจง30  วัน

  บ้านโนนม่วงน้อย  หมู่  8 โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         

137ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบแผนงานอุตสาหกรรมและการ151,000   เฉพาะเจาะจง30  วัน

  บ้านศรีอุดม  หมู่  11 โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         

138ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเมรุแผนงานอุตสาหกรรมและการ153,600   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  วัดป่าบ้านดอนเกล็ด  หมู่ที่ 7 โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     

139ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีแผนงานอุตสาหกรรมและการ107,900   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  พ่อบุญทัย   สิงห์ทุย  หมู่  14 โยธา      
   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
          
          
          

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2562
กองช่าง  เทศบาลตำบลยางหล่อ

ลำดับที่ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มทำ รายการ/จำนวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณวิธีจัดหากำหนดส่งหมายเหตุแผนงาน/งาน/โครงการจำนวน(บาท)ประเภทจำนวน(บาท) มอบ(วัน)

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

ขออนุมัติดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
140ม.ค. 62 - ก.ค. 62ก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก สายสามแยกแผนงานอุตสาหกรรมและการ323,700   เฉพาะเจาะจง30  วัน

  ศาลากลางบ้าน - สี่แยกโรงบาลส่งเสริมลโยธา      
  สุขภาพตำบล  หมู่  9 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
         

141ม.ค. 62 - ก.ค. 62ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่แผนงานอุตสาหกรรมและการ     
  เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อโยธา      
  ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     
    -  จ้างบุคคลภายนอกออกแบบและควบคุม 50,000   เฉพาะเจาะจง30  วัน
  งาน       



แผนการจัดหาพัสดุเทศบาลตำบลยางหล่อ
ประจำปีงบประมาณ  2555




