
แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

1 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

 1)  ค่ำเย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมมเนียม และ งำนบริหำรทั่วไป 150,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกันภยั ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี

ตำมค ำพพิำกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพมิพว์ำรสำร จุลสำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธแ์ละ ค่ำจ้ำงเหมำ

บริกำรอื่น ๆ ฯลฯ

2 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2)  ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 432,000 ตกลงรำคำ 30

งำนบริหำรทั่วไป

3 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรบัรองและพิธีกำร ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

 1) ค่ำรับรอง   ในกำรต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  ที่มำตรวจ งำนบริหำรทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5

เยี่ยม ศึกษำดูงำนเทศบำลต ำบลแม่วำง

4 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59  2) ค่ำเล้ียงรับรอง เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5

เล้ียงรับรอง  กำรประชุมสภำทอ้งถิ่น หรือประชุมคณะกรรมกำร งำนบริหำรทั่วไป

หรือคณะอนุกรรมกำร

5 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

1)  ค่ำพวงมำลำ พวงมำลัย  ช่อดอกไม้  ในงำนวนัส ำคัญ งำนบริหำรทั่วไป 5,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น   วนัปยิมหำรำช และ วนัส ำคัญอื่นๆ

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง
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6 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2)  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรัฐพธิต่ีำง ๆ และค่ำจัดงำนอื่น ๆ เช่น วนั ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 50,000 ตกลงรำคำ 5

เฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธนัวำคม และวนัที่ 12 สิงหำคม ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไป

7 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3)  โครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศของเทศบำล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 150,000 ตกลงรำคำ 5

 เช่น   ค่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เนตควำมเร็วสูง ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไป

8 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4)  โครงกำรพลเมืองที่ดีวถิีประชำธปิไตย ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำอำรหำร ค่ำอำหำรวำ่ง ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไป

9 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 5)  โครงกำรพฒันำศักยภำพของบคุลำกรเทศบำลฯ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 500,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพของคณะผู้บริหำรฯ งำนบริหำรทั่วไป

10 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 6)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังทั่วไป/เลือกต้ังซ่อม ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 100,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดกำรเลือกต้ังทั่วไปหรือกรณีเลือกต้ังซ่อม เช่น งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรฯ

11 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 7)  โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรใหบ้ริกำรประชำชนของ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,000 ตกลงรำคำ 5

ส ำนักทะเบยีน  เพื่อเปน็ค่ำน้ ำด่ืม วำรสำร ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไป
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12 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 50,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ งำนบริหำรทั่วไป

ของส ำนักปลัดเทศบำลใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

13 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 100,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน    แบบพมิพต่์ำง ๆ   กระดำษอัดส ำเนำ  กระดำษ งำนบริหำรทั่วไป

ถ่ำยเอกสำร  กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง  ปำกกำ  คลิป  ธงชำติ  

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม หนังสือพมิพ ์เคร่ืองค ำนวณเลข ส่ิงพมิพ์

ที่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ ์ 

14 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองขยำยเสียง ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทยีม ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไป

15 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครวั ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผงซักฟอก จำน ชำม ช้อมส้อม แก้ว งำนบริหำรทั่วไป

น้ ำ จำนรองแก้ว กระติกน้ ำร้ำน กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ

16 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำหม้อแบตเตอร่ี  ยำงนอก  ยำงใน  หวัเทยีน  แม่แรงน้ ำมัน งำนบริหำรทั่วไป

เบรก  กุญแจ ฯลฯ หรือซ่อมแซม เปล่ียนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ
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17 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 170,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมัน งำนบริหำรทั่วไป

จำรบ ี ฯลฯ

18 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำแผ่นหรือจำนบนัทกึข้อมูล Handy Drive เทปบนัทกึข้อมูล งำนบริหำรทั่วไป

ตลับผงหมึก  กระดำษต่อเนื่อง  อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น 

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

19 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำครภุณัฑ์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ครภุณัฑ์ส ำนักงำน งำนบริหำรทั่วไป

1)  พดัลม ขนำดใบพดั 30 นิ้ว  จ ำนวน  4  เคร่ือง 18,000 ตกลงรำคำ 5

2)  พดัลมไอน้ ำ  ขนำดใบพดั 24 นิ้ว  จ ำนวน  2  เคร่ือง 19,800 ตกลงรำคำ 5

20 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

1)  คอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1  จ ำนวน  1 เคร่ือง งำนบริหำรทั่วไป 23,000 สอบรำคำ 5

2)  คอมพวิเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  จ ำนวน  1  เคร่ือง 16,000 สอบรำคำ 5

3)  เคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร 20,000 สอบรำคำ 5

แบบที่ 1  จ ำนวน  1  เคร่ือง
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21 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุครภุณัฑ์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 100,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อเปน็ค่ำประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ งำนบริหำรทั่วไป

จัดหำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด

เกินกวำ่ 20,000 บำท ฯ

22 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยอ่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 35,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อเปน็ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วจิัย ประเมินผล หรือพฒันำ งำนบริหำรทั่วไป

ระบบต่ำง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อกำรจัดหำ หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำร

ประชำชน เช่น ควำมพงึพอใจของประชำชน ฯลฯ

23 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อด ำเนินกำรในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ / แผนพฒันำสำมปี งำนวำงแผนสถิติและวชิำกำร

แผนด ำเนินงำน / เทศบญัญัติ  กำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน

ค่ำด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมเมือง และประชุมคณะกรรม

กำรชุดต่ำง ๆ ฯลฯ

24 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ ส ำนักปลัด แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำรซ้อมแผนบรรเทำสำธำรณภยั งำนปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือนและระงับ 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ อัคคีภยั



แบบ ผด.2
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ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

25 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 โครงกำร Zoning บรูณำกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั ส ำนักปลัด แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง , ค่ำซ่อมบ ำรุง , ยำนพำหนะ ฯลฯ เปน็ต้น งำนปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือนและระงับ

อัคคีภยั

26 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุเครือ่งดับเพลิง ส ำนักปลัด แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 50,000 ตกลงรำคำ 5

วสัดุส่ิงของอื่นๆ ที่ใช้ส ำหรับงำนปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือน กำรผจญ งำนปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือนและระงับ

เพลิงต่ำงๆ เช่น วสัดุเคร่ืองดับเพลิงต่ำงๆ , สำยส่งน้ ำดับเพลิง , อัคคีภยั

ทอ่ดูดน้ ำดับเพลิง ,หวัฉีดน้ ำดับเพลิง , เชือกพนัทอ่ดูดน้ ำดับเพลิง,

 ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ  

27 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ ส ำนักปลัด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

1) โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำหมู่บำ้น งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้ม 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต , ค่ำรักษำหมำยเลขโทรศัพท์ แข็งของชุมชน

พื้นฐำน ฯลฯ เปน็ต้น

28 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2) โครงกำรจัดงำนวันสตรแีละครอบครวั ส ำนักปลัด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำจัดท ำโล่รำงวลั , ค่ำอำหำร , ค่ำน้ ำด่ืม , งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้ม

ค่ำประชำสัมพนัธ ์ฯลฯ เปน็ต้น แข็งของชุมชน

29 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3) โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำในเขตเทศบำล ส ำนักปลัด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ  ในกำรจัดเก็บข้อมูลค่ำประมวลผลกำรจัดเก็บ งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้ม
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เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ
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ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

ฯลฯ เปน็ต้น เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนพฒันำเทศบำล แข็งของชุมชน

30 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4) โครงกำรส่งเสรมิกำรรกักำรอ่ำนหนังสือของประชำชน ส ำนักปลัด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 40,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจัดหำส่ือ/หนังสือ/วำรสำร/หนังสือพมิพ ์ประจ ำหมู่บำ้น งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้ม

8 หมู่บำ้น ฯลฯ เปน็ต้น แข็งของชุมชน

31 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 5) โครงกำรส่งเสรมิอำชีพ ส ำนักปลัด แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 30,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ เช่น ค่ำตอบแทน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้ม

วทิยำกร ค่ำวสัดุกำรฝึก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม แข็งของชุมชน

32 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุกำรเกษตร ส ำนักปลัด แผนงำนกำรเกษตร 50,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำวสัดุต่ำง ๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับกำรเกษตรของเทศบำลต ำบลแม่วำง งำนส่งเสริมกำรเกษตร

เช่น พนัธุป์ุ๋ย สำรเคมีปอ้งกันและก ำจัดศัตรูพชื ฯลฯ

33 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจรำจร ส ำนักปลัด แผนงำนงบกลำง 30,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในกิจกำรจรำจร ซ่ึงเปน็ส่ิงที่ งำนงบกลำง

ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น เคร่ืองหมำยจรำจร

ติดต้ังสัญญำณไฟจรำจร ค่ำซ่อมแซมสัญญำณไฟจรำจร ค่ำจ้ำงทำสี

ค่ำซ้ือสีตีเส้นจรำจร ค่ำแผงกั้น ฯลฯ
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ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

34 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,000 ตกลงรำคำ 5

1) เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม งำนบริหำรงำนคลัง

และค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกันภยั ค่ำใข้จ่ำยในกำรด ำเนิน

คดีตำมค ำพพิำกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพมิพว์ำรสำร ฯลฯ

2) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 118,000 ตกลงรำคำ 30

งำนบริหำรงำนคลัง

35 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 โครงกำรปรบัปรงุแผนที่ภำษี กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 15,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษฯี งำนบริหำรงำนคลัง

ใหก้ำรจัดเก็บภำษขีองทอ้งถิ่น  ที่มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

36 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ งำนบริหำรงำนคลัง

ของกองคลังได้ตำมปกติ

37 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 35,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน    แบบพมิพต่์ำง ๆ   กระดำษอัดส ำเนำ  กระดำษ งำนบริหำรงำนคลัง

ถ่ำยเอกสำร  กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง  ปำกกำ  คลิป  ธงชำติ  

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม หนังสือพมิพ ์เคร่ืองค ำนวณเลข ส่ิงพมิพ์

ที่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ ์  
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ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

38 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น  น้ ำมันดีเซล น้ ำเบนซิน  น้ ำมันเคร่ือง  น้ ำมันจำรบ ีฯลฯ งำนบริหำรงำนคลัง

39 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เช่น งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำแผ่นหรือจำนบนัทกึข้อมูล Hand  Drive เทปบนัทกึข้อมูล

ตลับผงหมึก    กระดำษต่อเนื่อง    อุปกรณ์เพิ่มเติม    เช่น  

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์    โปรแกรมคอมพวิเตอร์   ฯลฯ

40 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 23,000 ตกลงรำคำ 5

1)เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล  แบบที่ 1 งำนบริหำรงำนคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ( จอขนำดไม่

น้อยกวำ่ 18 นิ้ว )

2)เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด LED สีแบบ Network แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 16,000 ตกลงรำคำ 5

งำนบริหำรงำนคลัง

41 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์ส ำนักงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 18,000 ตกลงรำคำ 5

เคร่ืองโทรสำร  ระบบ laser Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film งำนบริหำรงำนคลัง

จ ำนวน  1  เคร่ือง

42 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ

1) เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 50,000 ตกลงรำคำ 5
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ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

และค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินดดี

ตำมค ำพพิำกษำ ค่ำพมิพว์ำรสำร จุลสำรในกำรจัดท ำ 

ปำ้ยประชำสัมพนัธแ์ละค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ ฯลฯ

2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถรับส่งนักเรียน ที่ได้รับควำมช่วยเหลือ และ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 165,000 ตกลงรำคำ 5

นักเรียนโรงเรียนเทศบำลวดัดอนเปำ และศูนย์พฒันำเด็กเล็กของ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

เทศบำล

3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ฯลฯ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 648,000 ตกลงรำคำ 5

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

43 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองกำรศึกษำใหส้ำมำรถใช้งำนได้ 

ตำมปกติ

44 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน    แบบพมิพต่์ำง ๆ   กระดำษอัดส ำเนำ  กระดำษ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ถ่ำยเอกสำร  กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง  ปำกกำ  คลิป  ธงชำติ  

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม หนังสือพมิพ ์เคร่ืองค ำนวณเลข ส่ิงพมิพ์

ที่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ ์ฯลฯ เปน็ต้น



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

45 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครวั กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น  แปรง   ไม้กวำด   ถังขยะ   ผงซักฟอก   จำน  ชำม ช้อมส้อม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

แก้วน้ ำ  จำนรองแก้ว  ถ้วยกำแฟ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ

 เปน็ต้น

46 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น  ค่ำฟล์ิม  แบบบนัทกึเสียงหรือภำพ  ล้ำง  อัด  ขยำยรูป งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

กระดำษโปสเตอร์ ฯลฯ  เปน็ต้น

47 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 15,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เช่น งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ค่ำแผ่นหรือจำนบนัทกึข้อมูล HandyDrive เทปบนัทกึข้อมูล

ตลับผงหมึก    กระดำษต่อเนื่อง    อุปกรณ์เพิ่มเติม    เช่น  

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์    โปรแกรมคอมพวิเตอร์   ฯลฯ เปน็ต้น

48 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์/ จัดหำโปรแกรม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

คอมพวิเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกวำ่ 20,000 บำท /

ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ฯลฯ เปน็ต้น



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

49 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

1) โครงกำรส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนำกำรเด็กและตรวจสุขภำพฯ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 10,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมพฒันำกำรเด็กและตรวจสุขภำพ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบำลวดัดอนเปำ เปน็ค่ำตอบแทน

บคุลำกรทำงกำรแพทย์ อำหำรวำ่งเล้ียงเด็ก  ค่ำจัดท ำทะเบยีน

ประวติัทำงกำรแพทย์  ฯลฯ เปน็ต้น

50 2) โครงกำรประกวดและแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำร กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 100,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดและแข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรของ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

นักเรียน คณะครู เช่น เงินรำงวลั  ใบประกำศ ค่ำพำหนะ  ที่พกั

ฯลฯ ในกำรแข่งขันระดับภำคเหนือ และระดับประเทศ

51 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 41,020 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน แบบพมิพต่์ำง ๆ กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์  ตรำยำง  ปำกกำ  คลิป ธงชำติ

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม  หนังสือพมิพ ์ เคร่ืองค ำนวณเลข

ส่ิงพมิพท์ี่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ ์ฯลฯ เปน็ต้น

52 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 1.อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวดัศิริชัยนิมิตร และ โรงเรียน กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 731,988 วิธีกรณพิีเศษ 30

บำ้นกำด (เขมวงัส์) งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

 2. อำหำรเสริม (นม) โรเงรียนเทศบำลวดัดอนเปำ 258,687 วิธีกรณพิีเศษ 30



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

 3. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็กวดัดอนเปำ 43,336 วิธีกรณพิีเศษ 30

 4. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็กวดัศิริชัยนิมิตร 12,382 วิธีกรณพิีเศษ 30

 5. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็กวดัจ ำลอง 86,671 วิธีกรณพิีเศษ 30

 6. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็กวดัปำ่แดด 12,382 วิธีกรณพิีเศษ 30

53 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเครือ่งแต่งกำย กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ชุดดุริยำงค์ ชุดนำฏศิลป ์ฯลฯ ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

เทศบำลวดัดอนเปำ 

54 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเครือ่งดนตรี กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ฉิ่ง  ฉำบ  กรับ  กลอง  ขลุ่ย  ฯลฯ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

ใช้ในส ำนักงำน  โรงเรียนสังกัดเทศบำลและศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

55 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์กำรศึกษำ กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 48,980 สอบรำคำ 5

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้ำอี้ นักเรียน แบบพลำสติกของประถมศึกษำ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

จ ำนวน 31 ชุด

56 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำ  ที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง กองกำรศึกษำ แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 200,000 สอบรำคำ 60

1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำลวดัดอนเปำ งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ

2) ค่ำปรับปรุงระบบประปำของโรงเรียนและศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 50,000 ตกลงรำคำ 45

3) ค่ำปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนเทศบำลวดัดอนเปำ 20,000 ตกลงรำคำ 30



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

57 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม

1) โครงกำรจัดงำนวันเยำวชน และนันทนำกำร 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม  ค่ำจัดท ำส่ือ  งำนกีฬำและนันทนำกำร

ประชำสัมพนัธ ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่  ค่ำรำงวลั

กำรแข่งขัน ค่ำจัดท ำโล่ ค่ำจัดท ำประกำศนียบตัร  ค่ำสนับสนุน

กำรแสดง ฯลฯ  เปน็ต้น

58 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2) โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 250,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำของขวญัของรำงวลั  ค่ำอำหำรกลำงวนั  ค่ำน้ ำด่ืม  และนันทนำกำร

ค่ำอุปกรณ์กำรเล่นเกมส์  ค่ำจัดท ำประกำศนียบตัร  ค่ำวสัดุ/อุปกรณ์ งำนกีฬำและนันทนำกำร

ค่ำจัดสถำนที่ ฯลฯ  เปน็ต้น

59 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3) โครงกำรส่งเสรมิกำรแข่งขันกีฬำประชำชนระดับต่ำง ๆ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน/เยำวชน/ประชำชน ระดับโรงเรียน/ และนันทนำกำร

ระดับอ ำเภอ/ระดับภำคเหนือและระดับประเทศ ฯลฯ  เปน็ต้น งำนกีฬำและนันทนำกำร

60 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4) โครงกำรส่งเสรมิและจัดกิจกรรมเด็กและเยำวชน กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำที่พกั  ค่ำพำหนะ  ค่ำส่ือประชำสัมพนัธ ์ค่ำจัด และนันทนำกำร

สถำนที่ ค่ำจัดท ำใบประกำศ และค่ำวทิยำกร ฯลฯ  เปน็ต้น งำนกีฬำและนันทนำกำร

61 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุกีฬำ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 20,000 ตกลงรำคำ 5



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

เช่น  ฟตุบอล  วอลเลย์บอล  ลูกปงิปอง  ฯลฯ เพื่อน ำไปส่งเสริม และนันทนำกำร

กำรกีฬำ ใหแ้ก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำล , ศุนย์พฒันำ งำนกีฬำและนันทนำกำร

เด็กเล็ก และ ประชำชนในเขตเทศบำล 

62 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกำรกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ

1) โครงกำรกิจกรรมส่งเสรมิพระพุทธศำสนำเน่ืองในเทศกำลเข้ำพรรษำ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจัดหำเทยีนพรรษำ  ค่ำจตุปจัจัยไทยทำน ค่ำตกแต่งรถเทยีน และนันทนำกำร

ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ ์ ค่ำจัดท ำโล่รำงวลัใหก้ับผู้ท ำคุณประโยชน์ งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

ทำงพระพทุธศำสนำ  ค่ำน้ ำปำนะ  ตลอดเทศกำลเข้ำพรรษำ ฯลฯ เปน็ต้น

63 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2) โครงกำรกิจกรรมส่งเสรมิพุทธศำสนำเน่ืองในวันส ำคัญทำงพระ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 15,000 ตกลงรำคำ 5

พุทธศำสนำ และนันทนำกำร

เช่น ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำจุตปจัจัยไทยทำน  ค่ำจัดท ำใบประกำศ งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

ค่ำจัดท ำโล่รำงวลั  ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธต่์ำง ฯลฯ เปน็ต้น

64 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3) โครงกำรสัปดำหค์รอบครวัแหง่ชำติและวันผู้สูงอำยุ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 150,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำของที่ระลึก  ค่ำอำหำรกลำงวนั  ค่ำน้ ำด่ืม และนันทนำกำร

ค่ำสนับสนุนกำรแสดงศิลปวฒันธรรมประเพณี  ค่ำรำงวลัครอบครัว งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

และผู้สูงอำยุดีเด่น   ค่ำรำงวลักำรแข่งขันกิจกรรมทำงภมูิปญัญำ

ทอ้งถิ่น  ของผู้สูงอำยุ ฯลฯ เปน็ต้น



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

65 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4) โครงกำรสำยสัมพันธ์ครอบครวัเปดิกิจกรรมควำมรูสุ้่โลกกว้ำง กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำพำหนะ  ค่ำวทิยำกรส่ือประชำสัมพนัธ ์ ค่ำอำหำร และนันทนำกำร

ค่ำอำหำรวำ่ง  ค่ำน้ ำด่ืม  ค่ำจัดท ำส่ือกำรสอนต่ำง ๆ ฯลฯ เปน็ต้น งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

66 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 5) โครงกำรอบรมคุณธรรมจรยิธรรม กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะ  ค่ำที่พกั  ค่ำจัดท ำใบ และนันทนำกำร

ประกำศ  ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ ์ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรวำ่ง งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

ค่ำน้ ำด่ืม ฯลฯ เปน็ต้น

67 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 6) โครงกำรส่งเสรมิภมูิปญัญำทอ้งถ่ิน กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม 5,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำตอบแทนวทิยำกร/ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ ์, และนันทนำกำร

ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรวำ่ง ค่ำน้ ำด่ืม ฯลฯ เปน็ต้น งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิ่น

68 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน

1) เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียม  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงรำคำ 5

และค่ำลงทะเบยีนต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินดดี

ตำมค ำพพิำกษำ ค่ำพมิพว์ำรสำร จุลสำรในกำรจัดท ำปำ้ย 

ประชำสัมพนัธแ์ละค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ ฯลฯ

2) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 108,000 ตกลงรำคำ 30

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน หรือเคร่ืองจักรกลในกำรตัดหญ้ำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 490,000 ตกลงรำคำ 5

กำรก ำจัดวชัพชื  และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

69 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000 ตกลงรำคำ 5

โครงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เพื่อจ่ำเปน็ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองชุมชน

เช่นค่ำตอบแทนวทิยำกร/ ค่ำปำ้ยประชำสัมพนัธ/์ ค่ำอำหำร

ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ค่ำวสัดุกำรฝึกอบรม ฯลฯ เปน็ต้น

70 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำ ครุภณัฑ์ต่ำง ๆ ในควำม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รับผิดชอบของกองช่ำง ใหส้ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

71 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 25,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน  แบบพมิพต่์ำง ๆ กระดำษอัดส ำเนำ  กระดำษ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ถ่ำยเอกสำร  กระดำษแฟกซ์  ตรำยำง  ปำกกำ  คลิป ธงชำติ

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม  หนังสือพมิพ ์ เคร่ืองค ำนวณเลข ส่ิงพมิพ์

ที่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ ์ฯลฯ  

72 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำหม้อแบตเตอร่ี  ยำงนอก  ยำงใน  หวัเทยีน  แม่แรงน้ ำมัน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เบรก  กุญแจ  ฯลฯ หรือซ่อมแซม  เปล่ียนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ  

73 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 80,000 ตกลงรำคำ 5



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

จัดซ้ือวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล , น้ ำมันเบนซิน , น้ ำมันเคร่ือง , งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

น้ ำมันจำรบ ีฯลฯ

74 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เช่น ค่ำแผ่นหรือ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จำนบนัทกึข้อมูล Handy Drive เทปบนัทกึข้อมูล ตลับผงหมึก

กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

75 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น หลอดไฟฟำ้ , สำยไฟฟำ้ ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

  

76 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุก่อสรำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงรำคำ 5
เช่น เหล็กเส้น  ตะป ู อิฐ  ปนู  ทรำย ฯลฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

77 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 23,000 ตกลงรำคำ 5

คอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จ ำนวน  1 เคร่ือง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

78 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์ส ำรวจ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 25,000 ตกลงรำคำ 5
เคร่ืองหำพกิัดด้วยสัญญำณดำวเทยีม แบบพกพำ  จ ำนวน 1 เคร่ือง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

79 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 120,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ /จัดหำโปรแกรม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
คอมพวิเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกวำ่ 20,000 บำท ฯลฯ

80 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 650,000 ตกลงรำคำ 30
ค่ำปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง หรือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้ำงใหม้ีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 

81 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 1) โครงกำรวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกัเชื่อมระหวำ่งบำ้นน้ ำต้น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 631,000 สอบรำคำ 60

หมู่ที่ 6 กับบำ้นมะกำยยอน หมู่ที่ 4 ต.บำ้นกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

82 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบำ้นนำยจันทร์ จันทร์ไชย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 70,000 สอบรำคำ 30

บำ้นกำด  หมู่ที่ 5  ต.บำ้นกำด  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

83 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 6 บำ้นกำด หมู่ที่ 5 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 765,000 สอบรำคำ 45

บำ้นกำด  ต.บำ้นกำด อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

84 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4) โครงกำรก่อสร้ำงพนังปอ้งกันตล่ิง ล ำเหมืองกลำง บริเวณปำก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 339,000 สอบรำคำ 60

ซอย 5 บำ้นอัมพำรำม  หมู่ที่ 8  ต.บำ้นกำด  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

85 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 5) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 11 บำ้นสันโปง่  กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 174,000 สอบรำคำ 30

หมู่ที่ 3 บำ้นสันโปง่  ต.ดอนเปำ  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)
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86 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 6) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 3/7 บำ้นดอนเปำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 240,000 สอบรำคำ 30

หมู่ที่ 4 บำ้นดอนเปำ  ต.ดอนเปำ  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

87 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 7) โครงกำรวำงทอ่ คสล. พร้อมบอ่พกั และก่อสร้ำงสะพำน คสล . กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 275,000 สอบรำคำ 60

ล ำเหมืองตรงข้ำมซอย 3/7  หมู่ที่ 4 บำ้นดอนเปำ  ต.ดอนเปำ งำนไฟฟำ้ถนน

อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่

88 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 8) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย  1  บำ้นปำ่ต้ิว   หมู่ที่ 5 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 446,000 สอบรำคำ 30

ต.ดอนเปำ  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

89 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 9) โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่วำง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 60,000 สอบรำคำ 30

หมู่ที่ 5  ต.บำ้นกำด  อ.แม่วำง  จ.เชียงใหม่ งำนไฟฟำ้ถนน

90 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 10,000 ตกลงรำคำ 5
1) ค่ำเย็บหนังสือ  หรือ เข้ำปกหนังสือ  ค่ำธรรมเนียม และ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ค่ำทะเบยีนต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพมิพว์ำรสำร  จุลสำรค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ ์และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ ฯลฯ

2) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 314,000 ตกลงรำคำ 30

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

91 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 30,000 ตกลงรำคำ 5

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ใน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อมใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ

92 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุส ำนักงำน สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น เคร่ืองเขียน แบบพมิพต่์ำง ๆ กระดำษอัดส ำเนำ กระดำษ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ถ่ำยเอกสำร  กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง  ปำกกำ คลิป ธงชำติ

ธงตรำสัญลักษณ์  น้ ำด่ืม  หนังสือพมิพ ์ เคร่ืองค ำนวณเลข

ส่ิงพมิพท์ี่ได้จำกกำรซ้ือหรือจ้ำงพมิพ์

93 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุงำนบำ้นงำนครวั สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 15,000 ตกลงรำคำ 5
เช่น แปรง  ไม้กวำด ถังขยะ ผงซักฟอก จำน ชำม ช้อมส้อม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

แก้วน้ ำ จำนรองแก้ว ถ้วยกำแฟ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง  

กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ

94 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำหม้อแบตเตอร่ี  ยำงนอก  ยำงใน  หวัเทยีน  แม่แรงน้ ำมัน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

เบรก  กุญแจ  ฯลฯ   
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95 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 180,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำจัดซ้ือวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล  น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันเคร่ือง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
น้ ำมันจำรบ ี ฯลฯ

96 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำฟล์ิม  แถบบนัทกึเสียงหรือภำพ ล้ำง อัด ขยำยรูปกระดำษ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

โปสเตอร์ ฯลฯ  

97 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเครือ่งแต่งกำย สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น หมวก ถุงมือ  รองเทำ้ ฯลฯ ที่ใช้ส ำหรับปฏบิติังำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ก ำจัดขยะมูลฝอย

98 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 10,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำแผ่นหรือจำนบนัทกึ Handy Drive เทปบนัทกึข้อมูล งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น 

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  

99 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข
1) คอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1  จ ำนวน  1  เคร่ือง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 23,000 ตกลงรำคำ 5

2) เคร่ืองพมิพเ์อกสำร  จ ำนวน  1 เคร่ือง 4,300 ตกลงรำคำ 5
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100 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ครภุณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 6,000 ตกลงรำคำ 5

กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล ควำมละเอียดไม่น้อยกวำ่ 12 ล้ำนพกิเซล งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

101 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุครภุณัฑ์ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 150,000 ตกลงรำคำ 5

ค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ /จัดหำโปรแกรม งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

คอมพวิเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกวำ่ 20,000 บำท ฯลฯ

102 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏบิตัิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะฯ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข

1) โครงกำรปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบำ้ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำฉีดวคัซีนโรคพษิสุนัขบำ้ ค่ำอุปกรณ์กำรแพทย์  

ค่ำตอบแทนส ำหรับอำสำสมัครฉีดวคัซีนโรคพษิสุนัขบำ้ ฯลฯ

103 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 2) โครงกำรพัฒนำศูนย์สุขภำพชุมชนต ำบลบำ้นกำด สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 51,600 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุ/อุปกรณ์ในกำรบริกำรประชำชนทั่วไปและออกตรวจ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ผู้สูงอำยุและผู้ปว่ย ในพื้นที่ ฯลฯ

104 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 3) โครงกำรส่งเสรมิสุขภำพ ( ออกก ำลังกำย ) สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น กำรเต้นแอโรบคิ  กำรร ำไทจ้ี๋ชี่กง  ใหแ้ก่ ประชำชน และ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

แกนน ำสุขภำพในหมู่บำ้น ค่ำด ำเนินกำรจัดต้ังชมรมส่งเสริมสุขภำพ

กำรใหค้วำมรู้ ด้ำนสุขภำพ อนำมัย , กำรประชุม , กำรฝึกอบรม,

ค่ำวสัดุโฆษณำเผยแพร่ในกำรรณรงค์ ประชำสัมพนัธ ์ฯลฯ



แบบ ผด.2

ก ำหนด

จ ำนวน จ ำนวน ส่งมอบ

(บำท) (บำท) (วัน)

ช่วงเวลำที่ต้องเริม่จัดหำ รำยกำร / จ ำนวน (หน่วย)ล ำดับที่ หมำยเหตุวิธีจัดหำ
หน่วยงำน

เจ้ำของเรือ่ง แผนงำน / งำน / โครงกำร ประเภท

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2559

ของเทศบำลต ำบลแม่วำง

105 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 4) โครงกำรสุขำภบิำลอำหำรสะอำดรสชำติอรอ่ย สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 20,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์  ค่ำน้ ำยำตรวจสำรอำหำร  ค่ำจัดท ำส่ือ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ประชำสัมพนัธ ์ ค่ำวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรออกปฏบิติังำน  กำรท ำ

ปำ้ย  กำรประชุมอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ฯลฯ

106 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 5) โครงกำรควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 100,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุอุปกรณ์  ค่ำน้ ำยำ สำรเคมี ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ค่ำวสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ

107 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 40,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น  ยำรักษำโรค  ฯลฯ เพื่อใช้ในภำรกิจกำรแพทย์ฉุกเฉิน งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

108 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 รำยจ่ำยเพ่ือใหไ้ด้มำซ่ึงบรกิำร สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 1,100,000 ตกลงรำคำ 30

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรในกำรเก็บ ขนขยะ ในเขตเทศบำล งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

109 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59 โครงกำรรณรงค์ลดปรมิำณขยะ สำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข 50,000 ตกลงรำคำ 5

เช่น ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ในกำรคัดแยกขยะ , ธนำคำรขยะ , ค่ำใช้จ่ำย งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

ในกำรอบรม  กำรประชุม  ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำจัดท ำ

ส่ือประชำสัมพนัธต่์ำง ๆ ที่ส่งเสริมใหป้ระชำชนรู้และเข้ำใจกำร

คัดแยกขยะที่ถูกต้อง และกำรศึกษำดูงำน  ฯลฯ


