
1 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
1 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสอืหรือเข้าปกหนังสอื บริหารงานทั่วไป 25,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
2 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าซกัฟอก บริหารงานทั่วไป 8,000.00                ตกลงราคา 30  วัน
3 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 20,000.00              ตกลงราคา 30  วัน
4 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานทั่วไป 110,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
5 ต.ค.57-ม.ีค.58 ค่าจ้างเหมาเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผล บริหารงานทั่วไป 50,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

การปฎิบัติงานประจ าปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

6 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล บริหารงานทั่วไป 20,000.00              ตกลงราคา 30  วัน
7 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม บริหารงานทั่วไป 30,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จายในการจัดงานรัฐพิธ/ีราชพิธี บริหารงานทั่วไป 70,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

9 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในโครงการSafety Zone บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 30วัน
10 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 30  วัน
11 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสญัจรฯ บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 30  วัน
12 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญ บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 30  วัน

ของชาติ

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ



2 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

13 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกฎหมายในชีวิตประจ าวัน บริหารงานทั่วไป 15,000.00              ตกลงราคา 30  วัน
14 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังของอปท. บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 30  วัน
15 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 30  วัน
16 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม บริหารงานทั่วไป 40,500.00              ตกลงราคา 30  วัน

ค่าวัสดุ
17 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน บริหารงานทั่วไป 270,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
18 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทั่วไป 50,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
19 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานทั่วไป 20,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
20 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ บริหารงานทั่วไป 20,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
21 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารงานทั่วไป 150,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
22 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
23 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป 60,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

24 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อพร้อมติดต้ังตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ บริหารงานทั่วไป 85,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่

25 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อรถสว่นกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ บริหารงานทั่วไป 896,000.00            สอบราคา 30 วัน
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

26 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป บริหารงานทั่วไป 23,900.00              ตกลงราคา 30 วัน



3 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง บริหารงานทั่วไป 44,000.00              ตกลงราคา 30 วัน 
28 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า บริหารงานทั่วไป 3,500.00                ตกลงราคา 30 วัน 
29 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี บริหารงานทั่วไป 18,000.00              ตกลงราคา 30 วัน 
30 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง บริหารงานทั่วไป 12,000.00              ตกลงราคา 30 วัน 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
31 ต.ค. 57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บริหารงานทั่วไป 230,000.00            ตกลงราคา 30 วัน

รายจ่ายอ่ืน
32 ส.ค.-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏบิัติราชการ บริหารงานทั่วไป 35,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
33 พ.ย.-57 ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000.00                ตกลงราคา 15  วัน

สามปี
34 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพ้ืนฐานของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
35 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานคลัง 100,000.00            ตกลงราคา 15 วัน



4 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

36 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลัง 20,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
37 ม.ค.-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการเสยีภาษีร่วมกัน บริหารงานคลัง 15,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

สร้างสรรค์ชุมชน สู่สงัคมที่ย่ังยืน
38 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี บริหารงานคลัง 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

และทะเบียนทรัพย์สนิ
39 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม บริหารงานคลัง 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 

ค่าวัสดุ
40 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน บริหารงานคลัง 80,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
41 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารงานคลัง 10,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
42 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลัง 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
43 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

44 ก.พ.-58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 22,000.00              ตกลงราคา 30 วัน 
45 ก.พ.-58 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า บริหารงานคลัง 3,500.00                ตกลงราคา 30 วัน 
46 ก.พ.-58 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า บริหารงานคลัง 3,000.00                ตกลงราคา 30 วัน 



5 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
47 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งานป้องกันฯ 120,000.00            ตกลงราคา 15 วัน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

48 ธ.ค.-57 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานป้องกันฯ 5,000.00                ตกลงราคา 15 วัน
49 ธ.ค.57-เม.ย.58 ค่าใช้จ่ายดครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งานป้องกันฯ 20,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
50 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันฯ 40,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

เทศบาลต าบลเมืองงาย (OTOS)
51 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน งานป้องกันฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ฝ่ายพลเรือน
52 ม.ค.-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัด งานป้องกันฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

การระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ
53 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานป้องกันฯ 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 

ค่าวัสดุ
54 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ งานป้องกันฯ 15,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
55 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ 100,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
56 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
57 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย งานป้องกันฯ 20,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
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ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
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วิธีการจัดหา หมายเหตุ

58 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง งานป้องกันฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
ครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
59 ส.ค.-58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ 20,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
60 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งานการศึกษา 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
61 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ งานการศึกษา 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
62 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานการศึกษา 30,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

ค่าวัสดุ
63 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน งานการศึกษา 35,000.00              ตกลงราคา 7 วัน
64 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา 5,000.00                ตกลงราคา 7 วัน
65 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา 25,000.00              ตกลงราคา 7 วัน

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

66 ม.ค.-ก..พ.58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉดีหมึก งานการศึกษา 4,200.00                ตกลงราคา 30 วัน 
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
67 ม.ิย.-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่การพัฒนาเด็กฯ งานระดับก่อนวัยเรียน 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน



7 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

68 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ งานระดับก่อนวัยเรียน 12,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
69 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการศึกษาและ งานระดับก่อนวัยเรียน 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
70 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและ งานระดับก่อนวัยเรียน 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์ฯ
71 ม.ค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานระดับก่อนวัยเรียน 40,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
72 ม.ิย.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมสขุภาพและทันตอนามัย งานระดับก่อนวัยเรียน 15,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
73 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษาของ งานระดับก่อนวัยเรียน 576,720.00            ตกลงราคา 30 วัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย
ค่าวัสดุ

74 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน งานระดับก่อนวัยเรียน 35,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
75 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าอาหารเสริม(นม) งานระดับก่อนวัยเรียน 1,044,030.00         วิธีกรณีพิเศษ 30 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
76 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้มาซึ่งบริการ งานสาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

77 ส.ค.-58 คา่ใชจ่้ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขยีว งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน



8 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

78 ก.พ.-ม.ีค.58 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
บริโภคในเขตเทศบาล

79 ม.ค.-ก.พ.58 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
80 ม.ค.-ก.พ.58 ค่าใช้จ่ายโครงการป้อกันและลดภาวะโลกร้อน งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
81 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานสาธารณสขุ 5,000.00                ตกลงราคา 15 วัน 

ค่าวัสดุ
82 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน งานสาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7 วัน
83 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานสาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7  วัน
84 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุการเกษตร งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 7 วัน
85 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานสาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 7 วัน
86 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7 วัน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
87 ม.ีค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานสาธารณสขุอ่ืน 70,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
88 พ.ค.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการป้อกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า งานสาธารณสขุอ่ืน 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ



9 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

89 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย งานสงัคมสงเคราะห์ 150,000.00            ตกลงราคา 15 วัน
90 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมเย่ียมบ้านผู้สงูอายุ งานสงัคมสงเคราะห์ 50,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
91 ส.ค.-58 ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนัง่ งานสงัคมสงเคราะห์ 6,500.00                ตกลงราคา 30 วัน 

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
92 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ งานเคหะและชุมชน 150,000.00            ตกลงราคา 15 วัน
93 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาะรณประโยชน์ งานเคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

94 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าค่าพิกัดแนวเขตของเทศบาล งานเคหะและชุมชน 30,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
95 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานเคหะและชุมชน 20,000.00              ตกลงราคา 30  วัน

ค่าวัสดุ
96 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุส านักงาน งานเคหะและชุมชน 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
97 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ งานเคหะและชุมชน 30,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
98 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานเคหะและชุมชน 170,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
99 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุการเกษตร งานเคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน



10 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

100 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานเคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
101 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานเคหะและชุมชน 15,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

102 พ.ย. 57-ม.ค.58 ค่าซื้อชุดเก็บตัวอย่างลูกปูน ชนิดทรงลุกบาศก์ งานเคหะและชุมชน 5,000.00                ตกลงราคา 30 วัน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

103 พ.ย. 57-ม.ค.58 ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เคร่ือง งานเคหะและชุมชน 33,900.00              สอบราคา 30 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
104 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการ งานไฟฟ้าถนน 30,000.00              ตกลงราคา 30 วัน
105 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานไฟฟ้าถนน 20,000.00              ตกลงราคา 80  วัน

ค่าวัสดุ
106 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานไฟฟ้าถนน 100,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
107 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน 240,000.00            ตกลงราคา 30 วัน

ครุภัณฑ์
108 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานไฟฟ้าถนน 50,000.00              ตกลงราคา 30 วัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
109 ก.พ.-ม.ิย.58 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 งานไฟฟ้าถนน 1,458,000.00         สอบราคา 120 วัน



11 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
110 ธ.ค.57-ก.พ.58 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากล าห้วยโป่งขาม งานไฟฟ้าถนน 382,000.00            สอบราคา 60 วัน

ถึงล าเหมืองเก๊าห้า หมู่ที่ 9
111 พ.ย. 57-ม.ค.58 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 งานไฟฟ้าถนน 208,000.00            สอบราคา 60 วัน
112 ม.ค.-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 งานไฟฟ้าถนน 660,000.00            สอบราคา 60 วัน
113 ธ.ค.57-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างหอถังสง่น้ าประปา หมู่ที่ 10 งานไฟฟ้าถนน 670,000.00            สอบราคา 120 วัน
114 ธ.ค.57-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างหอถังสง่น้ าประปา หมู่ที่ 4 งานไฟฟ้าถนน 670,000.00            สอบราคา 120 วัน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
115 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน 300,000.00            สอบราคา 30 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

116 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE งานสร้างความเข็มแข็งฯ 15,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
117 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว งานสร้างความเข็มแข็งฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
118 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ งานสร้างความเข็มแข็งฯ 120,000.00            ตกลงราคา 15  วัน
119 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพให้ งานสร้างความเข็มแข็งฯ 40,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ประชาชนอยู่ดีมีสขุ
120 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สบืสานสลิปวัฒนธรรม งานสร้างความเข็มแข็งฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน



12 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

121 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสง่เสริมพัฒนา งานสร้างความเข็มแข็งฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
ศักยภาพผู้สงูอายุ

122 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน งานสร้างความเข็มแข็งฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
123 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์ฯ งานสร้างความเข็มแข็งฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
124 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ งานสร้างความเข็มแข็งฯ 15,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ศูนย์ปฏบิัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทต.มง.
125 ต.ค.57-ก.ย.58 คา่ใชจ่้ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแกนน าชมุชน งานสร้างความเข็มแข็งฯ 70,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 
126 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริม สนับสนุน ด าเนินการจัดท า งานสร้างความเข็มแข็งฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
127 ต.ค.57-ก.ย.58 รายจ่ายเพ่ือให้มาซึ่งบริการ งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 278,600.00            ตกลงราคา 30 วัน
128 ส.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอย งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 100,000.00            ตกลงราคา 30 วัน

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

129 เม.ย. -ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
130 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 55,000.00              ตกลงราคา 15 วัน 

ค่าวัสดุ
131 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุงานบ้านงานครัว งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 20,000.00              ตกลงราคา 7 วัน



13 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

132 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุก่อสร้าง งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 10,000.00              ตกลงราคา 7 วัน
133 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน
134 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 200,000.00            ตกลงราคา 30 วัน
135 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 10,000.00              ตกลงราคา 7 วัน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

136 ธ.ค.57-ม.ค.58 เคร่ืองย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 345,000.00            ตกลงราคา 30  วัน
137 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

138 ม.ค.-ก.พ.58 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ขันกีฬาผู้สงูอายุ ศาสนาวัฒนธรรม/นันทนาการ 50,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
139 ม.ิย.-ก.ค.58 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาสมัพันธ์ ศาสนาวัฒนธรรม/นันทนาการ 50,000.00              ตกลงราคา 15  วัน

ค่าวัสดุ
140 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม/นันทนาการ 20,000.00              ตกลงราคา 7 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

141 ม.ิย.-58 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริม สบืสาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน



14 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
142 พ.ย.-57 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
143 เม.ย.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 150,000.00            ตกลงราคา 15 วัน

และสรงน้ าพระสถูปฯ
144 ก.ค.-ก.ย.58 คา่ใชจ่้ายส่งเสริมกจิกรรมวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 40,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

และกจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอ่ืน ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

145 ก.ย.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

146 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภารกิจการถ่ายโอน กรณีศูนย์ งานการเกษตร 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

147 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการ งานการเกษตร 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

148 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ งานการเกษตร 20,000.00              ตกลงราคา 15 วัน
พันธ์กรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ



15 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนดสง่มอบ
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

พระเทพรัตน์ราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

149 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุการเกษตร งานการเกษตร 10,000.00              ตกลงราคา 15 วัน

งบกลาง

150 ต.ค.57-ก.ย.58 ส ารองจ่าย งบกลาง 103,800.00            ตกลงราคา 15 วัน



16 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



17 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



18 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



19 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



20 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



21 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



22 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



23 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



24 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



25 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



26 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



27 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



28 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



29 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558



30 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2558


