
ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)
1 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป

 1.  คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมมเนียม และ งานบริหารทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 5
คําลงทะเบยีนตําง ๆ คําเบี้ยประกันภยั คําใช๎จํายในการด าเนินคดี
ตามค าพพิากษา คําใช๎จํายในการจัดพมิพว์ารสาร จุลสาร
คําใช๎จํายในการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธแ์ละ คําจ๎างเหมา
บริการอื่น ๆ ฯลฯ
 2.  คําจ๎างเหมาแรงงาน 540,000 ตกลงราคา 30

2 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
 1. คํารับรอง   ในการต๎อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  ที่มาตรวจเยี่ยม งานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
ศึกษาดูงานเทศบาลต าบลแมํวาง
 2. คําเล้ียงรับรอง เชํน คําอาหาร คําเคร่ืองด่ืมตํางๆ ที่ใช๎ในการเล้ียงรับรอง 30,000 ตกลงราคา 5
การประชุมสภาทอ๎งถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

3 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  ในงานวันส าคัญ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5
เชํน   วนัปยิมหาราช และ วนัส าคัญอื่นๆ งานบริหารทั่วไป

4 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาล ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 5
 เชํน   คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูง ฯลฯ งานบริหารทั่วไป

5 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานบริหารทั่วไป
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการฝึกอบรม

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ
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6 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพของประชาชน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานบริหารทั่วไป
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการฝึกอบรม

7 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสรา้งเสรมิศักยภาพการปฎบิตัิราชการของเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานบริหารทั่วไป
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการฝึกอบรม

8 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้้านข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานบริหารทั่วไป
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการฝึกอบรม

9 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้้านคุณธรรมจรยิธรรม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานบริหารทั่วไป
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการฝึกอบรม

10 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใหบ้รกิารประชาชนของส านักงานทะเบยีน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําน้ าด่ืม ,คําหนังสือพมิพ/์วารสาร ฯลฯ งานบริหารทั่วไป

11 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช (วันพ่อแหง่ชาต)ิ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตกแตํงเวท ี, คําจัดท าปา้ยไวนิล , คําจ๎างเหมาเคร่ืองเสียง ฯลฯ งานบริหารทั่วไป

12 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่แหง่ชาต)ิ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตกแตํงเวท ี, คําจัดท าปา้ยไวนิล , คําจ๎างเหมาเคร่ืองเสียง ฯลฯ งานบริหารทั่วไป
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13 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรฐัพิธีและการจัดงานต่าง ๆ 
อาท ิการจัดพธิเีฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงค์ศานุวงค์ หรือ การจัดงานอื่นๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5
ที่รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย,กรมสํงเสริมการปกครองทอ๎งถิ่น ส่ิงที่ใหด๎ าเนิน งานบริหารทั่วไป
การ เชํน คําตกแตํงเวท ี, คําจัดท าปา้ยไวนิล , คําจ๎างเหมาเคร่ืองเสียง ฯลฯ

14 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการฯตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป
การเลือกต้ัง ฯลฯ

15 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 5
คําซํอมแซมบ ารุงรักษา และซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป
ของส านักปลัดเทศบาลใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

16 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุส านักงานของทกุกอง/ส านัก/โรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5
เชํน เคร่ืองเขียน    แบบพมิพตํ์าง ๆ   กระดาษอัดส าเนา  กระดาษ งานบริหารทั่วไป
ถํายเอกสาร  กระดาษแฟกซ์ ตรายาง  ปากกา  คลิป  ธงชาติ  
ธงตราสัญลักษณ์  น้ าด่ืม หนังสือพมิพ ์เคร่ืองค านวณเลข ส่ิงพมิพ์
ที่ได๎จากการซ้ือหรือจ๎างพมิพ ์ ฯลฯ

17 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน เคร่ืองขยายเสียง ชุดจานรับสัญญาณดาวเทยีม ฯลฯ งานบริหารทั่วไป

18 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุงานบา้นงานครวั ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก จาน ชาม ช๎อมส๎อม แก๎ว งานบริหารทั่วไป
น้ า จานรองแก๎ว กระติกน้ าร๎อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ 
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19 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําหม๎อแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หวัเทยีน  แมํแรงน้ ามัน งานบริหารทั่วไป
เบรก  กุญแจ ฯลฯ หรือซํอมแซม เปล่ียนอะไหลํรถยนต์อื่น ๆ ฯลฯ

20 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 170,000 ตกลงราคา 30
คําน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ีฯลฯ งานบริหารทั่วไป

21 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําแผํนหรือจานบนัทกึข๎อมูล  Handy  Drive  เทปบนัทกึข๎อมูล งานบริหารทั่วไป
ตลับผงหมึก  กระดาษตํอเนื่อง  อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงวงจรอิเลคทรอ-
นิกส์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

22 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์ส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
 1. เก๎าอี้ส านักงานส าหรับหอ๎งประชุม จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท งานบริหารทั่วไป 28,500 ตกลงราคา 5
 2. เก๎าอี้ผ๎ูบริหาร จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 10,500 ตกลงราคา 5
 3. โต๏ะเข๎ามุม แบบเมลามิน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท 1,400 ตกลงราคา 5
 4. ต๎ูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 1 ต๎ู ๆละ 3,600 บาท 3,600 ตกลงราคา 5
 5. เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 9,900 บาท 9,900 ตกลงราคา 5

23 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป
 1. คอมพวิเตอร์ส าหบัส านักงาน จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท งานบริหารทั่วไป 96,000 ตกลงราคา 5
 2. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 16,000 ตกลงราคา 5
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

24 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,700 ตกลงราคา 5
ไมค์หอ๎งประชุมชั้น 2 จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 3,100 บาท งานบริหารทั่วไป
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25 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ / จัดหา งานบริหารทั่วไป
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวาํ 20,000 บาท /
ซํอมแซํม บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ เชํน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เปน็ต๎น /จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ /รายจําย
ที่ต๎องช าระพร๎อมครุภณัฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษ ีคําประกันภยั คําติดต้ัง 
เปน็ต๎น  ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล

26 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายอ่ืน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือพฒันา งานบริหารทั่วไป
ระบบตําง ๆ ซ่ึงมิใชํเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ
ส่ิงกํอสร๎าง เชํน คําจ๎างเหมาการติดตามประเมินผลการใช๎บริการ
ประชาชน เชํน ความพงึพอใจของประชาชน ฯลฯ

27 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5
เพื่อด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนพฒันาสามปี งานวางแผนสถิติและวชิาการ
แผนด าเนินงาน / เทศบญัญัติ  การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ,
คําด าเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง และประชุมคณะกรรมการชุด
ตําง ๆ ฯลฯ

28 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม
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29 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมใหค้วามรู ้ด้านอัคคีภยัใหแ้ก่ผู้ประกอบการ ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม

30 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมใหค้วามรู ้ด้านอัคคีภยัใหแ้ก่ประชาชน ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม

31 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมใหค้วามรู ้ด้านการจราจรใหแ้ก่นักเรยีน ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม

32 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเครือ่งดับเพลิง ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000 ตกลงราคา 5
วสัดุส่ิงของอื่นๆ ที่ใช๎ส าหรับงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน การผจญเพลิง งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
ตํางๆ เชํน วสัดุเคร่ืองดับเพลิงตํางๆ , สายสํงน้ าดับเพลิง , ทอํดูดน้ าดับ-
เพลิง ,หวัฉีดน้ าดับเพลิง , เชือกพนัทอํดูดน้ าดับเพลิง , ข๎อแยกดับเพลิง 

 ฯลฯ

33 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประจ าหมู่บา้น ส านักปลัด แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ต , คํารักษาหมายเลขโทรศัพท์ งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน
พื้นฐาน ฯลฯ เปน็ต๎น
2) โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในเขตเทศบาล 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจ๎างเหมา  ในการจัดเก็บข๎อมูลคําประมวลผลการจัดเก็บ ฯลฯ
เปน็ต๎น เพื่อใช๎ประกอบการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล
3) โครงการส่งเสรมิการรกัการอ่านหนังสือของประชาชน 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดหาชั้นวางหนังสือ , คําจัดหาส่ือ/หนังสือ/วารสาร/หนังสือพมิพ ์
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ประจ าหมูํบา๎น  8 หมูํบา๎น ฯลฯ เปน็ต๎น
4) โครงการส่งเสรมิอาชีพ การท าน้ ายาล้างจานจากมะนาว 15,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม
5) โครงการส่งเสรมิอาชีพ การท าพรมเช็ดเทา้จากเศษผ้า 15,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร , คําอาหาร , คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม

34 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1) โครงการปลูกหญา้แฝก ส านักปลัด แผนงานการเกาตร 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดหาพนัธห์ญ๎าแฝก , คําปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ , งานสํงเสริมการเกษตร
คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม
2) โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดหาพนัธห์ญ๎าแฝก , คําปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ , 
คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม

35 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุการเกษตร ส านักปลัด แผนงานการเกาตร 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน พนัธุพ์ชืปุ๋ย  สารเคมีปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว์ งานสํงเสริมการเกษตร
วสัดุเพาะช า , อุปกรณ์ในการขยายพนัธุพ์ชื , ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ

36 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจราจร ส านักปลัด แผนงานงบกลาง 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน จัดซ้ือเคร่ืองหมายจราจร  ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  คําซํอมแซม งานงบกลาง
สัญญาณไฟจราจร  คําจ๎างทาสี  ตีเส๎นจราจรคําซ้ือสี  คําแผงกั้น ฯลฯ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ

37 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5
1) เพื่อจํายเปน็คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม งานบริหารงานคลัง
และคําลงทะเบยีนตําง ๆ คําเบี้ยประกันภยั คําใช๎จํายในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คําใช๎จํายในการจัดพมิพว์ารสาร จุลสารคําใช๎จํายในการจัด
ท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
2) คําจ๎างเหมาแรงงาน 108,000 ตกลงราคา 30

38 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการปรบัปรงุแผนที่ภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 5
เพื่อใหก๎ารจัดเก็บภาษขีองทอ๎งถิ่น  ที่มีประสิทธภิาพมากขึ้น งานบริหารงานคลัง

39 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5
คําซํอมแซมบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความรับผิดชอบ งานบริหารงานคลัง
ของกองคลัง สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

40 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน  น้ ามันดีเซล น้ าเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ีฯลฯ งานบริหารงานคลัง

41 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําวสัดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎งานเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เชํน  คําแผํน งานบริหารงานคลัง
หรือจานบนัทกึข๎อมูล Hand  Drive เทปบนัทกึข๎อมูล  ตลับผงหมึก
กระดาษตํอเนื่อง    อุปกรณ์เพิ่มเติม    เชํน   แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์   ฯลฯ

42 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์ส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
1) ต๎ูเก็บเอกสาร ชนิด  2  บาน จ านวน  2  ต๎ู ๆ ละ 3,600 บาท งานบริหารงานคลัง 7,200 ตกลงราคา 5
2) เก๎าอี้ท างานแบบธรรมดา จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 900 บาท 1,800 ตกลงราคา 5
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43 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,000 ตกลงราคา 5
เคร่ืองแสกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสาร แบบที่ 3 จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ งานบริหารงานคลัง
37,000 บาท

44 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ / งานบริหารงานคลัง
จัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวาํ 20,000
บาท / ซํอมแซม บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ เชํน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เปน็ต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุง
ครุภณัฑ์ / รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับครุภณัฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี
คําประกันภยั คําติดต้ัง เปน็ต๎น ในความรับผิดชอบของกองคลัง

45 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน
 1. เพื่อจํายเปน็คําเย็บหนังสือ   หรือ   เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม และ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5
คําลงทะเบยีนตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดี 
ตามค าพพิากษา คําใช๎จํายในการจัดพมิพว์ารสาร จุลสารคําใช๎จํายใน
การจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 
 2. คําจ๎างเหมาแรงงาน 540,000 ตกลงราคา 30
 3. คําจ๎างเหมาแรงงาน หรือเคร่ืองจักรกลในการตัดหญ๎า การก าจัดวชัพชื 150,000 ตกลงราคา 5
และ คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 

46 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชน กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร/คําปา้ยประชาสัมพนัธ/์คําอาหาร/คําอาหารวาํง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
และเคร่ืองด่ืม/คําวสัดุการฝึกอบรม ฯลฯ เปน็ต๎น
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47 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5
เพื่อจํายเปน็คําซํอมแซมบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  ที่อยูํในความ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รับผิดชอบของกองชําง ใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

48 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําหม๎อแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หวัเทยีน  แมํแรงน้ ามัน เบรก งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กุญแจ  ฯลฯ หรือซํอมแซม  เปล่ียนอะไหลํรถยนต์อื่น ๆ 

49 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงราคา 5
จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล , น้ ามันเบนซิน , น้ ามันเคร่ือง , งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
น้ ามันจารบ ีฯลฯ

50 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําแผํนหรือจานบนัทกึข๎อมูล Handy  Drive  เทปบนัทกึข๎อมูล งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตลับผงหมึก  กระดาษตํอเนื่อง  อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงวงจร
อิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

51 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงราคา 5
เชํน หลอดไฟฟา้ , สายไฟฟา้ ฯลฯ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

52 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุก่อสรา้ง กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงราคา 5
เชํน เหล็กเส๎น  ตะป ู อิฐ  ปนู  ทราย ฯลฯ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

53 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน
 1. คอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 29,000 ตกลงราคา 5
 2. คอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 ตกลงราคา 5
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54 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์ส านักงาน กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน
 1. เก๎าอี้ผ๎ูบริหาร จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,500 ตกลงราคา 5
 2. ต๎ูเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ต๎ู ๆ ละ 3,600 บาท 7,200 ตกลงราคา 5

55 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000 e-Auction 30
รถยนต์กระบะบรรทกุเททา๎ยติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร๎อมกระเช๎าไฟฟา้ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท

56 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 120,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ / จัดหา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวาํ 20,000 บาท / 
ซํอมแซม บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ เชํน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เปน็ต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุงครุภณัฑ์ / 
รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมครุภณัฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษ ีคําประกันภยั 
คําติดต้ัง เปน็ต๎น ในความรับผิดชอบของกองชําง

57 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 600,000 ตกลงราคา 30
เพื่อจํายเปน็คําปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง หรือ ประกอบขึ้นใหมํ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ดัดแปลง ตํอเติมหรือปรับปรุงที่ดินและส่ิงกํอสร๎างใหม๎ีมูลคําเพิ่มขึ้น

58 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1)โครงการขยายสะพาน คสล. ล าเหมือง ซอย 6 บา๎นกิ่วแลปา่เปา้ หมูํที่ 3 กองชําง แผนงานเคหะและชุมชน 90,000 ตกลงราคา 45
ต.บา๎นกาด อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงาน ขยายสะพาน คสล. งานไฟฟา้ถนน
ข๎างละ 1 เมตร กวา๎ง 3.40 เมตร
2) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยหน๎า อบต.ดอนเปา บา๎นกิ่วแลปา่เปา้ 522,000 สอบราคา 45
หมูํที่ 3 ต.บา๎นกาด อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างถนน กวา๎ง
3.50 เมตร ระยะทาง 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ
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952 ตรม.
3) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอย 4/4 บา๎นกาด หมูํที่ 5 ต.บา๎นกาด 248,000 สอบราคา 45
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ แบงํออกเปน็ 3 ชํวง คือ 
ชํวงที่ 1 กํอสร๎างถนน คสล.  กวา๎ง 2.50 เมตร ระยะทาง 33 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ชํวงที่ 2 กํอสร๎างถนน คสล.  กวา๎ง 3.00 เมตร ระยะทาง 8 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ชํวงที่ 3 กํอสร๎างถนน คสล. กวา๎ง 3.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 456.50 ตารางเมตร
4) โครงการก่อสรา้งรัว้ คสล.โรงฆ่าสัตว์ บา๎นอัมพาราม หมูํที่ 8 610,000 สอบราคา 60
ต.บา๎นกาด อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ขนาด ความสูง 2 เมตร ระยะทาง 195  
เมตร  กํอส๎รางร้ัวลวดหนาม สูง 1.70 เมตร ระยะทาง 175 เมตร
5) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ตรงข๎ามซอย 3/11 บา๎นดอนเปา  หมูํที่ 4 94,000 สอบราคา 30
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณกํอสร๎างถนน คสล. กวา๎ง 3 เมตร 
ระยะทาง 59 เมตร  หนา 0.15 เมตร
6) โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า ซอย 4/9 บา๎นดอนเปา หมูํที่ 4 220,000 สอบราคา 45
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
พร๎อมฝาปดิ  ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
7) โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า ซอย 4/11 บา๎นดอนเปา หมูํที่ 4 230,000 สอบราคา 45
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างรางระบายน้ า  คสล. 
พร๎อมฝาปดิ ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 85 เมตร 
8) โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอย 4 บา๎นปา่ต้ิว หมูํที่ 5 ต.ดอนเปา 295,000 สอบราคา 30
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างถนน คสล. กวา๎ง 3.50 เมตร 
 ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ

59 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข
 1. คําเย็บหนังสือ  หรือ เข๎าปกหนังสือ  คําธรรมเนียม และ คําลงทะเบยีน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 5
ตําง ๆ คําเบี้ยประกันภยั คําใช๎จํายด าเนินคดี ตามค าพพิากษา
คําใช๎จํายในการจัดพมิพว์ารสาร  จุลสารคําใช๎จํายในการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ
 2. คําจ๎างเหมาแรงงาน 108,000 ตกลงราคา 30

60 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 100,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําซํอมแซมบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม ใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

61 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุงานบา้นงานครวั กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน แปรง  ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก จาน ชาม ช๎อมส๎อม แก๎วน้ า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จานรองแก๎ว  ถ๎วยกาแฟ  กระติกน้ าร๎อน  กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ

62 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําหม๎อแบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  หวัเทยีน  แมํแรงน้ ามันเบรก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กุญแจ  ฯลฯ  

63 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 180,000 ตกลงราคา 5
คําจัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
น้ ามันจารบ ี ฯลฯ

64 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําฟล์ิม  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ ล๎าง อัด ขยายรูปกระดาษ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โปสเตอร์ ฯลฯ 
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ของเทศบาลต าบลแม่วาง
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65 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่งแต่งกาย กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน หมวก ถุงมือ  รองเทา๎ ฯลฯ ที่ใช๎ส าหรับปฏบิติังานก าจัดขยะมูลฝอย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

66 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําแผํนหรือจานบนัทกึ Handy Drive เทปบนัทกึข๎อมูล ตลับผงหมึก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงจรอิเลคทรอนิกส์ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ 

67 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์วิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 100,000 ตกลงราคา 5
เคร่ืองพนํละอองฝอย แบบ ULV ขนาดไมํต่ ากวาํ 2 แรงม๎า จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

68 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ / จัดหา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวาํ 20,000 บาท / 
ซํอมแซม บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ เชํน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เปน็ต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุงครุภณัฑ์ / 
รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมครุภณัฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษ ีคําประกันภยั 
คําติดต้ัง เปน็ต๎น ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม

69 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้และคุมก าเนิด กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําฉีดวคัซีนโรคพษิสุนัขบา๎  คําอุปกรณ์การแพทย์ คําตอบแทนส าหรับ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
อาสาสมัครฉีดวคัซีนโรคพษิสุนัขบา๎ ฯลฯ

70 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบา้นกาด กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 51,600 ตกลงราคา 5
เชํน คําวสัดุ/อุปกรณ์ในการบริการประชาชนทั่วไปและออกตรวจผ๎ูสูงอายุ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
และผ๎ูปว่ย ในพื้นที่ ฯลฯ
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71 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ( ออกก าลังกาย ) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 40,000 ตกลงราคา 5
เชํน การเต๎นแอโรบคิ  การร าไทจ๎ี๋ชี่กง  ใหแ๎กํ ประชาชน และแกนน าสุขภาพ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ในหมูํบา๎น คําด าเนินการจัดต้ังชมรมสํงเสริมสุขภาพ  การใหค๎วามร๎ูด๎าน-
สุขภาพ อนามัย , การประชุม , การฝึกอบรม, คําวสัดุโฆษณาเผยแพรํใน
การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ

72 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสุขาภบิาลอาหารสะอาดรสชาติอรอ่ย กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําวสัดุอุปกรณ์  คําน้ ายาตรวจสารอาหาร  คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
คําวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกปฏบิติังาน  การท าปา้ย
การประชุมอบรมผ๎ูประกอบการร๎านค๎า ฯลฯ

73 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 95,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําวสัดุอุปกรณ์ คําน้ ายา  สารเคมี   คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
คําวสัดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน ฯลฯ

74 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําใช๎จํายในการจัดการประชุม การอบรมใหค๎วามร๎ู งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ใหแ๎กํผ๎ูที่ได๎รับการบ าบดัยาเสพติด ฯลฯ

75 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 40,000 ตกลงราคา 5
เชํน ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อใช๎ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

76 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 1,100,000 สอบราคา 30
เพื่อเปน็คําจ๎างเหมาบริการในการเก็บ/ขนขยะ ในเขตเทศบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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77 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ลดปรมิาณขยะ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 60,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําวสัดุ อุปกรณ์ในการ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ คําใช๎จํายในการอบรม งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล
การประชุม คําอาหารและเคร่ืองด่ืม คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธตํ์าง ๆ 
ที่สํงเสริมใหป๎ระชาชนมีความร๎ูและเข๎าใจการคัดแยกขยะที่ถูกต๎อง
และการศึกษาดูงาน ฯลฯ 

78 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุงานบา้นงานครวั กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 65,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําจัดซ้ือถังขยะส าเร็จรูปพร๎อมฝาปดิ งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล

79 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา
1) คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม และ คําลงทะเบยีน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5
ตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินดดีตามค าพพิากษา 
คําใช๎จํายในการจัดพมิพว์ารสาร จุลสารในการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
2) คําจ๎างเหมาบริการรถรับสํงนักเรียน ที่ได๎รับความชํวยเหลือ และ 165,000 ตกลงราคา 5
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา และศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล
3) คําจ๎างเหมาแรงงาน 216,000 ตกลงราคา 30

80 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 ตกลงราคา 5
ซํอมแซมบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ของกองการศึกษา ใหส๎ามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

81 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุงานบา้นงานครวั กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน  แปรง   ไม๎กวาด   ถังขยะ   ผงซักฟอก   จาน  ชาม ช๎อมส๎อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แก๎วน้ า  จานรองแก๎ว  ถ๎วยกาแฟ กระติกน้ าร๎อน กระติกน้ าแข็ง  ฯลฯ
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82 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5
เชํน  คําฟล์ิม  แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ  ล๎าง  อัด  ขยายรูป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ  

83 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําแผํนหรือจานบนัทกึข๎อมูล HandyDrive เทปบนัทกึข๎อมูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ตลับผงหมึก    กระดาษตํอเนื่อง    อุปกรณ์เพิ่มเติม    เชํน  
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์    โปรแกรมคอมพวิเตอร์   ฯลฯ

84 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวาํ 20,000
บาท / ซํอมแซม บ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณัฑ์ขนาดใหญํ เชํน 
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เปน็ต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุง
ครุภณัฑ์ / รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับครุภณัฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี
คําประกันภยั คําติดต้ัง เปน็ต๎น ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

85 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการประกวดและแข่งขันทกัษะทางวิชาการ กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5
คําใช๎จํายในการประกวดและแขํงขันทกัษะทางวชิาการของนักเรียน งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
คณะครู เชํน เงินรางวลั  ใบประกาศ คําพาหนะ  ที่พกั ฯลฯ
ในการแขํงขันระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ

86 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมพัฒนาการเด็กและตรวจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5
เล็กและโรงเรยีนเทศบาลวัดดอนเปา งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมพฒันาการเด็กและตรวจสุขภาพศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา เปน็คําตอบแทนบคุลากรทาง-
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การแพทย์ อาหารวาํงเล้ียงเด็ก  คําจัดท าทะเบยีนประวติัทางการแพทย์
ฯลฯ

87 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวดัศิริชัยนิมิตร และ โรงเรียนบา๎นกาด กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 697,496 วิธีกรณพิีเศษ 30
(เขมวงัส์) งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
 2. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา 252,938 วิธีกรณพิีเศษ 30
 3. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา๎นดอนเปา 41,272 วิธีกรณพิีเศษ 30
 4. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัศิริชัยนิมิตร 12,382 วิธีกรณพิีเศษ 30
 5. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัจ าลอง 76,353 วิธีกรณพิีเศษ 30
 6. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัปา่แดด 12,382 วิธีกรณพิีเศษ 30

88 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่งแต่งกาย กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน ชุดดุริยางค์ ชุดนาฏศิลป ์ฯลฯ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล- งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
วดัดอนเปา 

89 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่งดนตรี กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  กลอง  ขลํุย  ฯลฯ ใช๎ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล  งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

90 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครภุณัฑ์การศึกษา กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 สอบราคา 5
เคร่ืองเลํนสนามเด็กเลํน จ านวน 1 ชุด งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา

91 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบ ารงุรกัษา  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1) คําปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา 20,000 ตกลงราคา 5
2) คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา 200,000 ตกลงราคา 5

92 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง กองการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 150,000 ตกลงราคา 5
เพื่อกํอสร๎างร้ัวโรงเรียนเทศบาลวดัดอนเปา งานระดับกํอนวยัเรียนและประถมศึกษา
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93 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานวันเยาวชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําอาหาร  คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม  คําจัดท าส่ือ  ประชาสัมพนัธ์ งานกีฬาและนันทนาการ
คําใช๎จํายในการจัดเตรียมสถานที่  คํารางวลัการแขํงขัน  คําจัดท าโลํ
คําจัดท าประกาศนียบตัร  คําสนับสนุนการแสดง  ฯลฯ  เปน็ต๎น

94 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 250,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําของขวญัของรางวลั  คําอาหารกลางวนั  คําน้ าด่ืม  งานกีฬาและนันทนาการ
คําอุปกรณ์การเลํนเกมส์  คําจัดท าประกาศนียบตัร  คําวสัดุ/อุปกรณ์
คําจัดสถานที่ ฯลฯ เปน็ต๎น

95 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับต่าง ๆ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน การแขํงขันกีฬานักเรียน/เยาวชน/ประชาชน ระดับโรงเรียน/ งานกีฬาและนันทนาการ
ระดับอ าเภอ/ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ฯลฯ เปน็ต๎น

96 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิและจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําอาหาร  คําที่พกั  คําพาหนะ  คําส่ือประชาสัมพนัธ ์คําจัด งานกีฬาและนันทนาการ
สถานที่ คําจัดท าใบประกาศ และคําวทิยากร ฯลฯ เปน็ต๎น

97 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 24,000 ตกลงราคา 5
เชํน  ฟตุบอล  วอลเลย์บอล  ลูกปงิปอง  ฯลฯ เพื่อน าไปสํงเสริมการกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ
ใหแ๎กํ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล , ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

98 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการกิจกรรมส่งเสรมิพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 50,000 ตกลงราคา 5
เชํน  คําตกแตํงรถเทยีน  คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ คําจัดท าโลํรางวลั งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
ใหก๎ับผ๎ูท าคุณประโยชน์  ทางพระพทุธศาสนา  คําน้ าปานะ ตลอดเทศกาล
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เข๎าพรรษา ฯลฯ เปน็ต๎น

99 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการกิจกรรมส่งเสรมิพุทธศาสนาเน่ืองในวันส าคัญทางพุทธศาสนา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 15,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดสถานที่  คําจุตปจัจัยไทยทาน  คําจัดท าใบประกาศ งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
คําจัดท าโลํรางวลั  คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธตํ์าง ฯลฯ เปน็ต๎น

100 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสัปดาหค์รอบครวัแหง่ชาติและวันผู้สูงอายุ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 160,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดสถานที่  คําของที่ระลึก  คําอาหารกลางวนั  คําน้ าด่ืม งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
คําสนับสนุนการแสดงศิลปวฒันธรรมประเพณี  คํารางวลัครอบครัว
และผ๎ูสูงอายุดีเดํน   คํารางวลัการแขํงขันกิจกรรมทางภมูิปญัญาทอ๎งถิ่น
ของผ๎ูสูงอายุ ฯลฯ เปน็ต๎น

101 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครวัเปดิกิจกรรมความรูสู้่โลกกว้าง กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 30,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําพาหนะ  คําวทิยากรส่ือประชาสัมพนัธ ์ คําอาหาร งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
คําอาหารวาํง  คําน้ าด่ืม  คําจัดท าส่ือการสอนตําง ๆ ฯลฯ เปน็ต๎น

102 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 20,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําจัดสถานที่  คําจ๎างเหมาพาหนะ  คําที่พกั  คําจัดท าใบประกาศ งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
คําจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์ คําอาหาร  คําอาหารวาํง คําน้ าด่ืม ฯลฯ เปน็ต๎น

103 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสรมิภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5,000 ตกลงราคา 5
เชํน คําตอบแทนวทิยากร คําอาหาร คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม และ งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ตํอการอบรม

104 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานประเพณยีี่เปง็ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 70,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําใช๎จําย ตามโครงการประเพณียี่เปง็ ในเขตเทศบาล งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น
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105 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการบรรพชาอุปสมบท กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 20,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําใช๎จําย ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ในเขตเทศบาล งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น

106 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานประเพณปีอยออกหว่า กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 40,000 ตกลงราคา 5
เพื่อเปน็คําใช๎จําย ตามโครงการประเพณีปอยออกหวาํ ในเขตเทศบาล งานศาสนาวฒันธรรมทอ๎งถิ่น



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ



ผด. 2

หน่วยงาน เงนินอกงบประมาณ ก าหนด
เจ้าของเงนิ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ(วัน)

(บาท) (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ของเทศบาลต าบลแม่วาง

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหา รายการ / จ านวน (หน่วย)
แผนงาน / งาน / โครงการ

เงนิงบประมาณ


























































