แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

1

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

2

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ และ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ
2. ค่าจ้างเหมาแรงงาน ที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการ
และไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจ ที่มีผู้ดารงตาแหน่งอยู่แล้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจ
เยี่ยม ศึกษาดูงานเทศบาลตาบลแม่วาง
2. ค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง การประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ในงานวันสาคัญ
เช่น วันปิยมหาราช และ วันสาคัญอื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

3

4

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

แบบ ผด.1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

60,000

ตกลงราคา

5

540,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

จานวน(บาท)
30,000

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
5

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

6

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

7

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

8

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

9

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รายการ / จานวน (หน่วย)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจัดงานต่างๆ
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม , 12 สิงหาคม
รวมถึงการจัดงานอื่นๆ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาล
เช่น ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของอาคาร
สานักงานเทศบาล ,ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของศูนย์ ICT ชุมชนบ้านดอนเปา ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ , ค่าโดเมน

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
50,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

200,000

ตกลงราคา

5

โครงการจัดงานวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน
เช่น ค่าเครื่องสังฆทาน , ค่าภัตราหารสาหรับพระภิกษุ ,
ค่าอาหาร , ค่าน้าดื่ม ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

10,000

ตกลงราคา

5

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล ฯ
ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมถึง สมาชิก
สภาเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ฯลฯ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงาน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอแม่วาง ณ สานักงาน
ท้องถิ่นอาเภอแม่วาง เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

515,000

ตกลงราคา

5

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
30,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

10

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์อินเตอร์เน็ตตาบล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอแม่วาง ณ
สานักงานท้องถิ่นอาเภอแม่วาง เช่น ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

11

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี
เช่น ค่าเครื่องสังฆทาน ค่าภัตราหารสาหรับพระภิกษุ ค่าอาหาร
ค่าน้าดื่ม ค่าจัดนิทรรศการแสดงประวัติทอ้ งถิ่นไทย ค่าจัดสถานที่

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

20,000

ตกลงราคา

5

12

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ต่างๆที่มีในความรับผิดชอบของสานักปลัด โดยซ่อมแซม
ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

50,000

ตกลงราคา

5

13

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุสานักงาน
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษอัดสาเนา กระดาษ
ถ่ายเอกสาร กระดาษแฟกซ์ ตรายาง ปากกา คลิป ธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์ น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคานวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 5,000 บาท ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

130,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
40,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

14

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผลซักฟอก จาน ชาม ช้อมส้อม
แก้วน้า จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง
ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า
5,000 บาท

15

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ค่าหม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรงน้ามันเบรค
กุญแจ ฯลฯ หรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ รวมถึง
วัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

200,000

ตกลงราคา

5

16

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซล น้าเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

200,000

ตกลงราคา

5

17

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น
ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า
5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

40,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
15,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

18

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ค่าฟิล์ม แบบบันทึกเสียงหรือภาพ ล้าง อัด ขยายรูป
กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 5,000 บาท

19

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

20

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น เครื่องขยายเสียง ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า
5,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ซ่อมแซมและบารุงรักษารถส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของ
สานักปลัด รวมถึงค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ประเภทอื่นๆ
ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

440,000

ตกลงราคา

5

21

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รายจ่ายอื่น
เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาการติดตาม
ประเมินผลการใช้บริการประชาชน เช่น ความพึงพอใจ
ของประชาชน ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

34,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
20,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

22

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสามปี , แผนดาเนินงาน /
เทศบัญญัติ , การสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน , ค่าดาเนินการ
จัดประชุม ประชาคมเมือง และประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
ฯลฯ

23

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ อปพร.
การปฏิบตั ิงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามคาสั่งของ
ผู้อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรียน เทศบาลตาบลแม่วางฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

26,000

ตกลงราคา

5

24

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการ Zoning บูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง , ค่าซ่อมบารุง , ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

20,000

ตกลงราคา

5

25

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการฝึกอบรม อปพร.
ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น
ค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

60,000

ตกลงราคา

5

26

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ค่าวิทยากร , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

30,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

แบบ ผด.1

จานวน(บาท)
50,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

27

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุเครือ่ งดับเพลิง
วัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ใช้สาหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การผจญ
เพลิงต่างๆ เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ , สายส่งน้าดับเพลิง ,
ท่อดูดน้าดับเพลิง ,หัวฉีดน้าดับเพลิง , เชือกพันท่อดูดน้าดับเพลิง,
ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ากว่า 5,000 บาท

28

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประจาหมู่บา้ น
เช่น ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต , ค่ารักษาหมายเลขโทรศัพท์
พื้นฐาน ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5

29

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการจัดงานมหัศจรรย์แม่วาง
เช่น ค่าจัดสถานที่ , ค่ากระแสไฟฟ้า , ค่าจัดนิทรรศการทาง
วิชาการด้านต่างๆ , ค่าจัดการประกวดต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์
โครงการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

50,000

ตกลงราคา

5

30

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการจัดงานวันสตรีและครอบครัว
เช่น ค่าจัดสถานที่ , ค่าจัดทาโล่รางวัล , ค่าอาหาร , ค่าน้าดื่ม ,
ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

50,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง

แบบ ผด.1

31

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทางานช่วงปิดเทอม
ในอัตราวันละ 280 บาท (ทางาน 7 ชั่วโมง/ วัน ไม่รวมเวลาพัก
ชั่วโมงละ 40 บาท)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

32

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ จัดทาแผนพัฒนา
เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูล , ค่าประมวลผลการจัดเก็บ
ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

30,000

ตกลงราคา

5

33

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงการส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือประชาชน
เช่น ค่าจัดหาชั้นวางหนังสือ , ค่าจัดหาสื่อ , หนังสือ , วารสาร /
หนังสือพิมพ์ ประจาหมู่บา้ น 8 หมู่บา้ น ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

50,000

ตกลงราคา

5

34

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่าวัสดุการเกษตร
เป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับการเกษตรของเทศบาลตาบล
แม่วาง เช่น พันธุพ์ ชื , ปุ๋ย , สารเคมีปอ้ งกันและกาจัดศัตรูพชื และ
สัตว์ , วัสดุเพาะชา , อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ชื , ผ้าใบหรือ
พลาสติก ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

100,000

ตกลงราคา

5

ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

จานวน(บาท)
40,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

