
แบบ ผด.1

แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)

1 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจราจร แผนงานงบกลาง 30,000 ตกลงราคา 5

งานงบกลาง

2 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร แผนงานบริหารงานทั่วไป

 1.  ค่าเย็บหนังสือ   เข้าปกหนังสือ   ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย งานบริหารทั่วไป 60,000 ตกลงราคา 5

ประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา   ค่าใช้จ่าย

ในการจัดพมิพว์ารสาร    จุลสาร    ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ย

ประชาสัมพนัธ ์ และ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ

 2. ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ที่มีความจ าเปน็ต่อการปฏบิติัราชการ 540,000 ตกลงราคา 5

และไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจ ที่มีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว

3 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

 1. ค่ารับรอง   ในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  ที่มาตรวจ งานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5

เยี่ยม ศึกษาดูงานเทศบาลต าบลแม่วาง

 2. ค่าเล้ียงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ ที่ใช้ในการ 20,000 ตกลงราคา 5

เล้ียงรับรอง  การประชุมสภาทอ้งถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ

4 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  ในงานวันส าคัญ แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5

เช่น   วนัปยิมหาราช และ วนัส าคัญอื่นๆ งานบริหารทั่วไป

หมายเหตุก าหนดส่งมอบ(วัน)วิธีจัดหารายการ / จ านวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2557

ของส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่วาง

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหาล าดับที่
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5 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าจัดงานต่างๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5

 เช่น   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธนัวาคม  ,  12 สิงหาคม งานบริหารทั่วไป

รวมถึงการจัดงานอื่นๆ

6 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของอาคาร งานบริหารทั่วไป

ส านักงานเทศบาล ,ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ของศูนย์  ICT ชุมชนบา้นดอนเปา  ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ , ค่าโดเมน

7 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจัดงานวันเทศบาล  ในวันที่ 24  เมษายน แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5

เช่น  ค่าเคร่ืองสังฆทาน  ,  ค่าภตัราหารส าหรับพระภกิษ ุ, งานบริหารทั่วไป

ค่าอาหาร  ,  ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ

8 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรเทศบาล ฯ แผนงานบริหารงานทั่วไป 515,000 ตกลงราคา 5

ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง รวมถึง สมาชิก งานบริหารทั่วไป

สภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ  รวมถึงการทศันศึกษาดูงาน

9 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5

ขององกรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตอ าเภอแม่วาง  ณ ส านักงาน งานบริหารทั่วไป

ทอ้งถิ่นอ าเภอแม่วาง  เช่น  ค่าวสัดุส านักงาน ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
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10 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบล แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   ในเขตอ าเภอแม่วาง    ณ งานบริหารทั่วไป

ส านักงานทอ้งถิ่นอ าเภอแม่วาง    เช่น    ค่าวสัดุส านักงาน

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์    ค่าสาธารณูปโภค   ฯลฯ

11 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการวันทอ้งถ่ินไทย  วันที่ 18  มีนาคม ของทกุปี แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าเคร่ืองสังฆทาน ค่าภตัราหารส าหรับพระภกิษ ุค่าอาหาร งานบริหารทั่วไป

ค่าน้ าด่ืม ค่าจัดนิทรรศการแสดงประวติัทอ้งถิ่นไทย ค่าจัดสถานที่

12 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5

ครุภณัฑ์ต่างๆที่มีในความรับผิดชอบของส านักปลัด  โดยซ่อมแซม งานบริหารทั่วไป

คร้ังละไม่เกิน 5,000  บาท

13 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุส านักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 130,000 ตกลงราคา 5

เช่น เคร่ืองเขียน    แบบพมิพต่์าง ๆ   กระดาษอัดส าเนา  กระดาษ งานบริหารทั่วไป

ถ่ายเอกสาร  กระดาษแฟกซ์ ตรายาง  ปากกา  คลิป  ธงชาติ  

ธงตราสัญลักษณ์  น้ าด่ืม หนังสือพมิพ ์เคร่ืองค านวณเลข ส่ิงพมิพ์

ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพมิพ ์   รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 5,000  บาท  ฯลฯ
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14 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุงานบา้นงานครวั แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000 ตกลงราคา 5

เช่น  แปรง   ไม้กวาด   ถังขยะ   ผลซักฟอก   จาน  ชาม ช้อมส้อม งานบริหารทั่วไป

แก้วน้ า  จานรองแก้ว  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 

ฯลฯ รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 

5,000 บาท 

15 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าหม้อแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทยีน แม่แรงน้ ามันเบรค งานบริหารทั่วไป

กุญแจ  ฯลฯ  หรือซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ  รวมถึง

วสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 5,000 บาท

16 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานบริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา 5

เช่น  น้ ามันดีเซล น้ าเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบ ีฯลฯ งานบริหารทั่วไป

17 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ เช่น งานบริหารทั่วไป

ค่าแผ่นหรือจานบนัทกึข้อมูล Hand  Drive เทปบนัทกึข้อมูล

ตลับผงหมึก    กระดาษต่อเนื่อง    อุปกรณ์เพิ่มเติม    เช่น  

แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์    โปรแกรมคอมพวิเตอร์   ฯลฯ

รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร  ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 

5,000  บาท
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18 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 5

เช่น  ค่าฟล์ิม  แบบบนัทกึเสียงหรือภาพ  ล้าง  อัด  ขยายรูป งานบริหารทั่วไป

กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ  รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร  ที่มี

ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่  5,000  บาท

19 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5

เช่น    เคร่ืองขยายเสียง   ชุดจานรับสัญญาณดาวเทยีม   ฯลฯ งานบริหารทั่วไป

รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร   ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่

 5,000  บาท

20 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 440,000 ตกลงราคา 5

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของ งานบริหารทั่วไป

ส านักปลัด  รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ประเภทอื่นๆ

ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกวา่ 5,000  บาท

21 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 รายจ่ายอ่ืน แผนงานบริหารงานทั่วไป 34,000 ตกลงราคา 5

เพื่อเปน็ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วจิัย  ประเมินผลหรือ งานบริหารทั่วไป

พฒันาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุง

ครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาการติดตาม

ประเมินผลการใช้บริการประชาชน  เช่น  ความพงึพอใจ

ของประชาชน ฯลฯ
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22 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ / แผนพฒันาสามป ี, แผนด าเนินงาน / งานวางแผนสถิติและวชิาการ

เทศบญัญัติ , การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ,  ค่าด าเนินการ

จัดประชุม ประชาคมเมือง    และประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ฯลฯ

23 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพ  อปพร. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 26,000 ตกลงราคา 5

การปฏบิติังานในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ตามค าส่ังของ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับ

ผู้อ านวยการปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรียน เทศบาลต าบลแม่วางฯลฯ อัคคีภยั

24 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการ Zoning บรูณาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 5

เช่น  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง , ค่าซ่อมบ ารุง , ยานพาหนะ ฯลฯ เปน็ต้น งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภยั

25 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรม  อปพร. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 ตกลงราคา 5

ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน    เช่น งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับ

ค่าวทิยากร , ค่าอาหาร , ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ อัคคีภยั

26 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภยั แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าวทิยากร , ค่าอาหาร , ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคคีภยั



แบบ ผด.1

แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
หมายเหตุก าหนดส่งมอบ(วัน)วิธีจัดหารายการ / จ านวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2557

ของส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่วาง

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหาล าดับที่

27 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุเครือ่งดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 ตกลงราคา 5

วสัดุส่ิงของอื่นๆ ที่ใช้ส าหรับงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน การผจญ งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับ

เพลิงต่างๆ เช่น วสัดุเคร่ืองดับเพลิงต่างๆ , สายส่งน้ าดับเพลิง , อัคคีภยั

ทอ่ดูดน้ าดับเพลิง ,หวัฉีดน้ าดับเพลิง , เชือกพนัทอ่ดูดน้ าดับเพลิง,

ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ  รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร  ที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ ากวา่ 5,000  บาท

28 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประจ าหมู่บา้น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต , ค่ารักษาหมายเลขโทรศัพท์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

พื้นฐาน ฯลฯ ชุมชน

29 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจัดงานมหศัจรรย์แม่วาง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 5

เช่น  ค่าจัดสถานที่ , ค่ากระแสไฟฟา้ , ค่าจัดนิทรรศการทาง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

วชิาการด้านต่างๆ , ค่าจัดการประกวดต่างๆ ค่าประชาสัมพนัธ์ ชุมชน

โครงการ

30 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจัดงานวันสตรแีละครอบครวั แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าจัดสถานที่ , ค่าจัดท าโล่รางวลั , ค่าอาหาร , ค่าน้ าด่ืม , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ค่าประชาสัมพนัธ ์ฯลฯ ชุมชน



แบบ ผด.1

แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท)
หมายเหตุก าหนดส่งมอบ(วัน)วิธีจัดหารายการ / จ านวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2557

ของส านักปลัด  เทศบาลต าบลแม่วาง

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
ช่วงเวลาที่ต้องเริม่จัดหาล าดับที่

31 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจ้างนักเรยีน / นักศึกษาท างานช่วงปดิเทอม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000 ตกลงราคา 5

ในอัตราวนัละ 280 บาท (ท างาน 7 ชั่วโมง/ วนั ไม่รวมเวลาพกั งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชั่วโมงละ 40 บาท) ชุมชน

32 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูล , ค่าประมวลผลการจัดเก็บ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล ชุมชน

33 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 โครงการส่งเสรมิการรกัการอ่านหนังสือประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 5

เช่น ค่าจัดหาชั้นวางหนังสือ , ค่าจัดหาส่ือ , หนังสือ , วารสาร / งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

หนังสือพมิพ ์ประจ าหมู่บา้น 8  หมู่บา้น ฯลฯ ชุมชน

34 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ค่าวัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตร 100,000 ตกลงราคา 5

เปน็ค่าวสัดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับการเกษตรของเทศบาลต าบล งานส่งเสริมการเกษตร

แม่วาง เช่น พนัธุพ์ชื , ปุ๋ย , สารเคมีปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชืและ

สัตว ์, วสัดุเพาะช า , อุปกรณ์ในการขยายพนัธุพ์ชื , ผ้าใบหรือ

พลาสติก ฯลฯ  รวมถึงวสัดุที่มีสภาพคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ ากวา่ 5,000  บาท




