
แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย 1,941,300.00  

1  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 500,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไป

2  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรอง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 110,000.00   

และพิธีการ งานบริหารทัว่ไป

2  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - ค่ารับรองต้อนรับบุคคล แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

หรือคณะบุคคล งานบริหารทัว่ไป

3  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สภา

4  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

วันส าคัญต่างๆ และพิธีทาง

ศาสนาและประเพณี
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

5  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 511,300.00   เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานบริหารทัว่ไป

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

6  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไป

7  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 200,000.00    เฉพาะเจาะจง   15  วัน

ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร งานบริหารทัว่ไป

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ

ลูกจ้างเทศบาล ประจ าปีงบ

ประมาณ  2561

8  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - โครงการอบรมคุณธรรม แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00      เฉพาะเจาะจง   15  วัน

จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร งานบริหารทัว่ไป

สมาชิกสภา พนักงาน และ

ลูกจ้างของเทศบาล ปี 2561
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

9  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานทัว่ไป 300,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไป

ค่าใชส้อย

10  - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 684,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บริการ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

11  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -  เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 400,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ให้ได้มาซ่ึงบริการ  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

12  ต.ค. 60 -ส.ค. 61    -  ค่าจ้างแรงงานปฏิบัติหน้า แผนงานการรักษาความสงบภายใน เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ทีป่ระจ ารถดับเพลิง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

13  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -  ค่าจ้างแรงงานบริการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เจ้าหน้าทีป่ระจ ารถดับเพลิง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

14  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  รายจ่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

การปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 - ค่าใช้จายในการเดินทาง

ไปราชการในราชกอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร

15  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  โครงการจราจรอาสา แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

16  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 โครงการป้องกันและแก้ไข แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปัญหายาเสพติด งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

17  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - โครงการป้องกันและลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 84,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เทศกาล

18  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 โครงการวัน  อปพร. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

19  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใชส้อย 70,000.00     

20  ต.ค. 60 - ส.ค. 61โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ป้องกันไฟป่าและแนวกันไฟป่า งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

21  ต.ค. 60 - ส.ค. 61โครงการเพิม่ศักยภาพ อปพร แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

และบรรเทาสาธารณภัย

ขอ
อน

ุมัติ
ด า

เน
ินก

าร
ตล

อด
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย 1,618,200.00  

22  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง แผนงานการศึกษา 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บริการ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

23  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานการศึกษา 120,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

การปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

24  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร แผนงานการศึกษา 1,068,200.00  เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

25  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   โครงการวันเด็กแห่งชาติ แผนงานการศึกษา 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

26  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 โครงการส่งเสริมคุณธรรม แผนงานการศึกษา 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

จริยธรรม ครู/นักเรียน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

27  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการอบรมเพือ่เพิม่ แผนงานการศึกษา 200,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ทางการศึกษา

28  ต.ค. 60 - ส.ค. 61 -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการศึกษา 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใชส้อย

29  ต.ค. 60 - ส.ค. 61รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ แผนงานการศึกษา 370,600.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะราย งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จ่ายหมวดอื่นๆ 

  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 370,600.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ

การศึกษา)
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

30  ต.ค. 60 - ส.ค. 61 - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข 496,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

31  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  - ค่าจ้างแรงงานเวชกรในการ แผนงานสาธารณสุข 216,000.00    เฉพาะเจาะจง 30  วัน

ปฏิบัติแพทย์ฉุกเฉิน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

32  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ แผนงานสาธารณสุข 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

การปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้า งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

33  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการป้องกันโรคพิษ แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สุนัชบ้า งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

34  ต.ค. 60 - ส.ค. 61 - โครงการเฝ้าระวังและป้อง แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

กันโรคติดต่อในชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

35  ต.ค. 60 - ส.ค. 61 -  โครงการให้ความรู้เกี่ยว แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

กับการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

36  ต.ค. 60 - ส.ค. 61 - โครงการอบรมให้ความรู้ แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ก่อนวัยอันควร

37  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  - โครงการอบรมให้ความรู้ แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เกี่ยวกับโรคระบาดในชุมชน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

38  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการอบรมให้ความรู้ แผนงานสาธารณสุข 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าใชส้อย 100,000.00    

39  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึง แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บริการ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

40  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

41  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใชส้อย 230,000.00   เฉพาะเจาะจง 15  วัน

42  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

43  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

44  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

45  ต.ค. 60 - ส.ค. 61   -  โคงการส่งเคราะห์ผู้สูงวัย แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

พึง่

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
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แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

46  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการส่งเสริมกิจกรรม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2561

47  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการส่งเสริมศูนย์การ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เรียนรู้เพือ่ฟืน้ฟูและพัฒนาคน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

พิการโดยชุมชน(ศูนย์ CLC)

48  ต.ค. 60 - ส.ค. 61  -  โครงการสร้างและจัดหา แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

49 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่าใชส้อย 304,000.00   

  - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการแผนงานเคหะและชุมชน 204,000.00   

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

50 ต.ค.60 - ส.ค. 61  - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

 ค่าใชส้อย 305,000.00   

51 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -โครงการบูรณาการจัดท าแผน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

(พ.ศ.  2562  -  2565) ชุมชน

52 ต.ค.60 - ส.ค. 61   -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สองข้างทาง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

53 ต.ค.60 - ส.ค. 61   - โครงการพัฒนาสตรีและเสริม 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สร้างความเข้มแข็งครอบครัว

2561

54 ต.ค.60 - ส.ค. 61   -โครงการส่งเสริมกิจกรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เด็กและเยาวชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

55 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่าใชส้อย

โครงการส่งเสริมกิจกรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

56 ต.ค.60 - ส.ค. 61  - โครงการส่งเสริมและพัฒนา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ศักยภาพผู้น าและกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

57 ต.ค.60 - ส.ค. 61  - โครงการอบรมอาชีพเพือ่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เพิม่รายได้ในครัวเรือนให้แก่ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ประชาชน

ค่าใชส้อย 200,000.00   

58 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจ าปี งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณ  2561

      (ลงชื่อ)

                      (นายทวนทอง  จาดนอก)

                            หัวหน้าส านักปลัด

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

59 ต.ค.60 - ส.ค. 61   - โครงการส่งเสริมกีฬาและ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

นันทนากร งานกีฬาและนันทนาการ

ค่าใชส้อย 300,000.00    

60 ต.ค.60 - ส.ค. 61   - โครงการส่งเสริมประเพณี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บุญบัง้ไฟ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

61 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการส่งเสริมประเพณี แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สงกรานต์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

62 ก.ค. 61- ส.ค 61  -โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 7  วัน

เทียนพรรษา

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

63 ต.ค.60 - ส.ค. 61  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานการเกษตร 320,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

 - โครงการขยายพันธ์พืช 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เศรษฐกิจ

64 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการจัดต้ังห้องสมุด แผนงานการเกษตร 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

65 ต.ค.60 - ส.ค. 61   - โครงการผลิตสารก าจัดแมลง แผนงานการเกษตร 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

และศัตรูพืชแบบชีวภาพ งานส่งเสริมการเกษตร

66 ต.ค.60 - ส.ค. 61   -โครงการเล้ียงไก่เพือ่การ แผนงานการเกษตร 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

บริโภคในครัวเรือน งานส่งเสริมการเกษตร

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

67 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานการเกษตร 200,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

สานต่อพระราชปณิธานตาม งานส่งเสริมการเกษตร

รอยพ่อ

ค่าใชส้อย

68 ต.ค.60 - ส.ค. 61 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ แผนงานการเกษตร 130,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

หมวดอื่นๆ  

69 ต.ค.60 - ส.ค. 61   -  โครงการปลูกป่าเฉลิม แผนงานการเกษตร 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

พระเกียรติ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

70 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ แผนงานการเกษตร 20,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

อนุรักษ์ดินและน้ าตามรอยพ่อ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าใชส้อย

71 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  โครงการักษ์น้ า  รักษ์ป่า แผนงานการเกษตร 50,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

รักษาแผ่นดิน งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

72 ต.ค.60 - ส.ค. 61   -  โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ แผนงานการเกษตร 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

พระราชด าริสมเด็จ พระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ

มารี

แผนการจัดหาพัสด ุ  ประจ าปีงบประมาณ    2561
ส านักปลัด   เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าวัสดุ 870,000.00     

73  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - วัสดุส ำนักงำน แผนงำนบริหำรทัว่ไป 300,000.00    เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไป

74  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แผนงำนบริหำรทัว่ไป 80,000.00      เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไป

75  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แผนงำนบริหำรทัว่ไป 100,000.00    เฉพำะเจำะจง

งำนบริหำรทัว่ไป

76  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -วัสดุยำนพำหนะและหล่อล่ืน แผนงำนบริหำรทัว่ไป 250,000.00    เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไป

77  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   - วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ แผนงำนบริหำรทัว่ไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไป

78  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงำนบริหำรทัว่ไป 120,000.00    เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไป

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ

ขอ
อนุ

มัต
ิด า

เนิ
นก

าร
ตล

อด
ปงี

บป
ระ

มา
ณ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าวัสดุ 500,000.00    

79  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุส ำนักงำน แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 50,000.00      เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน

80  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 100,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนรักษำควำมสงบภำยใน

81  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 150,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนรักษำควำมสงบภำยใน

82  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -วัสดุเคร่ืองแต่งกำย แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 50,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนรักษำควำมสงบภำยใน

83  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -  วัสดุเคร่ืองดับเพลิง แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 100,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนรักษำควำมสงบภำยใน

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ วธิีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าวัสดุ

84  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -วัสดุอื่นๆ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 50,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนรักษำควำมสงบภำยใน

ค่าวัสดุ 1,941,440.00  

85  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   - วัสดุส ำนักงำน แผนงำนกำรศึกษำ 100,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

86  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แผนงำนกำรศึกษำ 100,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

87  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  - ค่ำอำหำรเสริม(นม) แผนงำนกำรศึกษำ 1,701,440.00  เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
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แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

88  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 ค่ำวัสดุ เฉพำะเจำะจง 15  วัน

  -วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงำนกำรศึกษำ 40,000.00      

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ค่าวัสดุ 100,000.00   

89  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  ค่ำวัสดุส ำนักงำน แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์

90  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 20,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์

91  ต.ค. 60 -ส.ค. 61   -  ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 50,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

หมายเหตุล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าวสัดุ 350,000.00     

92  ต.ค. 60 -ส.ค. 61 ค่ำวัสดุ เฉพำะเจำะจง 15  วัน

  -วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000.00    

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

93  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงำนเคหะและชุมชน 150,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

94  ต.ค. 60 -ส.ค. 61  -  วัสดุเคร่ืองแต่งกำย แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000.00    เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล

ค่าวัสดุ

 - วัสดุกำรเกษตร แผนงำนกำรเกษตร 50,000.00      เฉพำะเจำะจง   15  วัน

งำนส่งเสริมกำรเกษตร
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าครุภัณฑ์ 293,800.00   

ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 293,800.00   เฉพาะเจาะจง 15  วัน

95 ม.ค. 60 - พ.ค. 61  - จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แผนงานบริหารทัว่ไป 2,000.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไป

96 ม.ค. 60 - พ.ค. 61  - จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แผนงานบริหารทัว่ไป 18,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไป .

97 ม.ค. 60 - ส.ค. 61  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แผนงานบริหารทัว่ไป 78,300.00     

 - เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง งานบริหารทัว่ไป 25,900.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ขนาด 15000  บีทียู  1 เคร่ือง
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

98 ม.ค. 61 - ส.ค. 61  - เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง แผนงานบริหารทัว่ไป 32,400.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ขนาด 24000  บีทียู  1 เคร่ือง งานบริหารทัว่ไป

99 ม.ค. 61 - ส.ค. 61  - เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง แผนงานบริหารทัว่ไป 20,000.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน
ขนาด  9,000 บีทีย ู  1  เคร่ือง งานบริหารทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

100 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   -  จดัซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อม แผนงานบริหารทัว่ไป 43,400.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน
จอรับภาพ  จ านวน  1  ชุด งานบริหารทัว่ไป

101 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   -  จดัซ้ือเครืองเสียงห้องประชุม แผนงานบริหารทัว่ไป 100,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

จ านวน   1  ชุด งานบริหารทัว่ไป

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

102 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทัว่ไป 22,100.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

 1  ชุด งานบริหารทัว่ไป

103 ม.ค. 61 - ส.ค. 61  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ครุภัณฑ์ งานบริหารทัว่ไป
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าครุภัณฑ์ 33,100.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

104 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   -  จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,000.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน
จ านวน  2  หลัง งานรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

105 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   -  จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 22,100.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน
จ านวน   1 ชุด  ประกอบด้วย งานรักษาความสงบภายใน
 -   เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมจอ

จ านวน  16,000   บาท

  -  เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน  2,800

บาท
 -    เคร่ืองปร้ินเตอร์  จ านวน

3,300  บาท
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนดส่ง

ทีต่้องเริม่ท า แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) มอบ(วนั)

ค่าครุภัณฑ์ 6,500.00         เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

106 ม.ค. 61 - ส.ค. 61   -  จดัซ้ือตู้เหล็กบานทืบ แผนงานสาธารณสุข 6,500.00         เฉพาะเจาะจง 15  วัน
จ านวน  1  หลัง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ 42,100.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน
107 ม.ค. 61 - ส.ค. 61 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน  1  ชุด แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประกอบด้วย งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
  -  เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมจอ 22,100.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน
จ านวน   16,000  บาท

  -เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน  2,800

บาท

  -  เคร่ืองปร้ินเตอร์  จ านวน

3,300 บาท
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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยางหล่อ

ล าดับที่ รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

ค่ำใชส้อย 520,000.00   

108 ต.ค .60 -ส.ค.61   -  รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานบริหารทัว่ไป 150,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารงานคลัง

109 ต.ค .60 -ส.ค.61   - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ แผนงานบริหารทัว่ไป 80,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งานบริหารงานคลัง

110 ต.ค .60 -ส.ค.61   -  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ แผนงานบริหารทัว่ไป 10,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

 งานบริหารงานคลัง

111 ต.ค .60 -ส.ค.61   -  โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและ แผนงานบริหารทัว่ไป 250,000.00    เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารงานคลัง

112 ต.ค .60 -ส.ค.61   -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารงานคลัง
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แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองคลัง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

ค่ำวัสดุ 270,000.00   

113 ต.ค  .61 -ส.ค.61   -  วัสดุส ำนักงำน แผนงำนบริหำรทัว่ไป 120,000.00    เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรงำนคลัง

114 ต.ค  .61 -ส.ค.61   - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว แผนงำนบริหำรทัว่ไป 40,000.00      เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรงำนคลัง

115 ต.ค  .61 -ส.ค. 61   -  วัสดุโฆษณษณำและเผยแพร่ แผนงำนบริหำรทัว่ไป 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 15  วัน

 งำนบริหำรงำนคลัง

116 ต.ค  .61 -ส.ค. 61   -  วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงำนบริหำรทัว่ไป 100,000.00    เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรงำนคลัง
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แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองคลัง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง
แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

ค่ำครุภัณฑ์ 69,000.00     

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 69,000.00     

117 ม.ค  60 - ส.ค. 61  -จัดซ้ือตู้เหล็ก   4  ล้ินชัก แผนงานบริหารทัว่ไป 51,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน
 จ านวน   5  หลัง งานบริหารงานคลัง

118 ม.ค  60 - ส.ค. 61  -จัดซ้ือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ แผนงานบริหารทัว่ไป 18,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน
งานบริหารงานคลัง

แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561
กองคลัง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
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แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

119 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่ำใชส้อย 480,000.00  

  - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชน 230,000.00  เฉพาะเจาะจง 15  วัน
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

120 ต.ค.60 - ส.ค. 61   - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00     เฉพาะเจาะจง 15  วัน

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช

การในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

121 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00   เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

                                               (ลงชื่อ)

                                            (นายประชา  สถิตอินทาพร)

                                                 ผู้อ านวยการกองช่าง

แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองชำ่ง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
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แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

122 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่ำวัสดุ 740,000.00  

วัสดุส ำนักงำน แผนงำนเคหะและชุมชน 80,000.00     เฉพำะเจำะจง 15  วัน
งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

123 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ แผนงำนเคหะและชุมชน 300,000.00   เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

124 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุก่อสร้ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 200,000.00   เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

125 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุเชื้อเพลิงแลหล่อล่ืน แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000.00   เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

126 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ แผนงำนเคหะและชุมชน 10,000.00     เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

127 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000.00     เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน
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แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองชำ่ง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

128 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่ำวัสดุ 350,000.00  

วัสดุยำนพำหนะและชนส่ง แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000.00  เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่งปฏิกูล

129 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงำนเคหะและชุมชน 150,000.00   เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน

130 ต.ค.60 - ส.ค. 61 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000.00   เฉพำะเจำะจง 15  วัน

งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยกับเคหะและชุมชน
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แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองชำ่ง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

131 ต.ค.60 - ส.ค. 61 ค่ำครุภัณฑ์ 160,000.00     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานเคหะและชุมชน เฉพาะเจาะจง 15  วัน

  - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะ 30,000.00       

และชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

132 ต.ค.60 - ส.ค. 61  -  จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00       เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะ

และชุมชน

133 ต.ค.60 - ส.ค. 61  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15  วัน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยกับเคหะ

และชุมชน
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แผนกำรจัดหำพัสด ุ ประจ ำปีงบประมำณ  2561

กองชำ่ง  เทศบำลต ำบลยำงหล่อ

ล ำดบัที่ ชว่งเวลำทีต่อ้งเริ่มท ำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



แบบ  ผด.2

ก ำหนดส่ง

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) มอบ(วัน)

 ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 340,000.00      

ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค

134 ม.ค. 61 - ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานเคหะชุมชน 108,000.00       คัดเลือก 30  วัน

สายรอบเมรุป่าช้าบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 3 งานไฟฟ้าถนน

135 ม.ค. 61 - ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนถนนเพือ่การเกษตร แผนงานเคหะชุมชน 91,000.00       คัดเลือก 30  วัน

สายทีน่านางศรีไพร  สุวรรณทร -  นา งานไฟฟ้าถนน

นางบุญโฮม  เสนาลา

136 ม.ค. 61 - ก.ค. 61 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร แผนงานเคหะชุมชน 141,000.00      คัดเลือก 30  วัน

สายแยกถนนลาดยางศรีนคร  -  สันป่าพลวง งานไฟฟ้าถนน

  -  ทีน่ายกร  หาญเชิงชัย หมู่  15
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