
ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

จัดหาตามแผน โครงการ เงนิรายได้ เงนิอุดหนุน รวม ประเภท จ านวนเงนิ (วนั)

1 ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           15,000.00         10,000.00           25,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

2 ค่าซกัฟอก  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           20,000.00         10,000.00           30,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

4 ค่าจา้งเหมาบริการ  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป         250,000.00         50,000.00         300,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

5
ค่าจา้งเหมาเอกชนออกแบบและจดัพิมพร์ายงานผลการ
ปฏิบติังานประจ าปี

 ต.ค. - ธ.ค.60  บริหารงานทัว่ไป           70,000.00           70,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

6 ค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี/ราชพิธี  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           45,000.00         30,000.00           75,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

7 ค่าชดใชค้่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  บริหารงานทัว่ไป             5,000.00             5,000.00

8 ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย มี.ค.-61  บริหารงานทัว่ไป             5,000.00             5,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

9 ค่าใชจ่้ายโครงการเทศบาลสญัจรฯ ม.ค. -ส.ค.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

10
ค่าใชจ่้ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบนัส าคญัของ
ชาติ

 พ.ย.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

11
ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

 ม.ค.-เม.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           15,000.00           15,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

12
ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร

 พ.ย.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           30,000.00                      -             30,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

 รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

13 ค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งของ อปท.  พ.ย.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป         300,000.00         300,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

14 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  บริหารงานทัว่ไป         100,000.00         50,000.00         150,000.00

15 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา  บริหารงานทัว่ไป         100,000.00         50,000.00         150,000.00

16 ค่าใชจ่้ายในการวดัท่ีดินสาธารณประโยชน์  บริหารงานทัว่ไป           20,000.00           20,000.00

17 ค่าดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไมแ้ละพวงมาลา  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป             5,000.00             5,000.00  เฉพาะเจาะจง 7                            

 ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           44,500.00         30,000.00           74,500.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

19 วสัดุส านกังาน  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           80,000.00         50,000.00         130,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

20 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00                      -             10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

21 วสัดุงานบา้นงานครัว  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           20,000.00         10,000.00           30,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

22 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           30,000.00         20,000.00           50,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

23 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป         100,000.00         50,000.00         150,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

24 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

25 วสัดุคอมพิวเตอร์  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           50,000.00         50,000.00         100,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

26 ซ้ือเกา้อ้ีบริการประชาชน (100 ตวั)  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป           50,000.00                      -             50,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

27 ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน (2 หลงั)  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป         11,000.00           11,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

28 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป         22,000.00           22,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

29 เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวค า  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป           3,300.00             3,300.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

 งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าวสัดุ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าครุภัณฑ์



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

30 ค่าเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป           4,300.00             4,300.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

31 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป           2,800.00             2,800.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

32 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก้  ม.ค.-มี.ค.61  บริหารงานทัว่ไป         16,000.00           16,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

33 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ต.ค.60-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           10,000.00                      -             10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

34
ค่าใชจ่้ายในการจา้งประเมินและส ารวจความพึงพอใจ
ผูรั้บบริการของเทศบาลต าบลเมืองงาย

 ก.ค.-ก.ย.61  บริหารงานทัว่ไป           30,000.00                      -             30,000.00  เฉพาะเจาะจง 60                          

35
ค่าใชจ่้ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
สามปี ต.ค.60-เม.ย.61 วางแผนสถิติและวิชาการ

            5,000.00             5,000.00  เฉพาะเจาะจง
15                          

 เฉพาะเจาะจง 15                          

 เฉพาะเจาะจง 15                          

36 ค่าจา้เหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 50,000.00         40,000.00       90,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

37 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

38

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโครงการเสียภาษีร่วมกนั 
สร้างสรรคุมชน สู่สงัคมท่ีย ัง่ยนื ม.ค.-61 บริหารงานคลงั 15,000.00       15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

39

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั -                    20,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

40 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ บริหารงานคลงั 40,000.00         20,000.00       60,000.00         

41 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา บริหารงานคลงั 60,000.00         60,000.00         

บริหารงานคลงั           20,000.00 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

42 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจ่ายอืน่



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

43 วสัดุส านกังาน ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 40,000.00         25,300.00       65,300.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

44 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 4,000.00           4,000.00            เฉพาะเจาะจง 15                          

45 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

46 วสัดุคอมพิวเตอร์ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารงานคลงั 30,000.00         20,000.00       50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

47 ค่าซ้ือตู้เหลก็ 2 บาน (3หลงั) ธ.ค.-60 บริหารงานคลงั         16,500.00 16,500.00          เฉพาะเจาะจง 30                          

48 ค่าจัดซือ้ตู้เหลก็บานเลือ่นกระจก (1หลงั) ธ.ค.-60 บริหารงานคลงั           4,200.00 4,200.00            เฉพาะเจาะจง 30                          

49 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ม.ค.-61 บริหารงานคลงั         22,000.00           22,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

50 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ม.ค.-61 บริหารงานคลงั           2,800.00             2,800.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

ค่าใช้สอย

51 ค่าจา้งเหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 รักษาความสงบภายใน           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

 เฉพาะเจาะจง
15                          

52 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ รักษาความสงบภายใน           10,000.00           10,000.00

53 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา รักษาความสงบภายใน           40,000.00           40,000.00

 เฉพาะเจาะจง 15                          

54 วสัดุส านกังาน ต.ค.60-ก.ย.61 รักษาความสงบภายใน           15,000.00           15,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าวสัดุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าวสัดุ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

55 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.60-ก.ย.61 รักษาความสงบภายใน           10,000.00           10,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

ค่าใช้สอย

56 ค่าจา้งเหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั         200,000.00       250,000.00         450,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

57

ค่าใชจ่้ายโครงการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั

        20,000.00           20,000.00  เฉพาะเจาะจง
15                          

58 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมไฟป่า ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั         20,000.00           20,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

59 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั         30,000.00           30,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

60

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั

        30,000.00           30,000.00  เฉพาะเจาะจง
15                          

61 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ป้องกนัอคัคีภยั           10,000.00         20,000.00           30,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

62

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการด าเนินงานหรือบริหารจดัการ
ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั

            5,000.00             5,000.00  เฉพาะเจาะจง
15                          

ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั           60,000.00 20,000.00           80,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 40,000.00         30,000.00       70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

65 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 80,000.00         50,000.00       130,000.00        เฉพาะเจาะจง 30                          

66 วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 10,000.00         -                  10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

67 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 30,000.00         20,000.00       50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

68 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 30,000.00         20,000.00       50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

69 วสัดุอ่ืน ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั 20,000.00         10,000.00       30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวสัดุ

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

70 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองวดัความดนั ต.ค.-60 ป้องกนัอคัคีภยั                       -             5,000.00             5,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

71 ค่าจดัซ้ือเปลสนามอลูมิเนียมแบบพบัคร่ึงได ้(1 หลงั) ต.ค.-60 ป้องกนัอคัคีภยั           4,800.00             4,800.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

72 ค่าจดัซ้ือรถเข็นผูป่้วยส าหรับรถกูชี้พกูภ้ยั (1 คนั) ต.ค.-60 ป้องกนัอคัคีภยั         28,000.00           28,000.00  เฉพาะเจาะจง 30                          

73 ต.ค.60-ก.ย.61 ป้องกนัอคัคีภยั           10,000.00                      -             10,000.00  เฉพาะเจาะจง 15                          

74 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

75 ค่าจา้งเหมาบริการ  ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

76
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ บริหารทัว่ไปการศึกษา

25,000.00         25,000.00         
15                          

77 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา บริหารทัว่ไปการศึกษา 40,000.00         40,000.00         15                          

 ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา           30,000.00 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

79 วสัดุส านกังาน  ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 20,000.00         10,000.00       30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

80 วสัดุงานบา้นงานครัว  ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 10,000.00         10,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

81 วสัดุคอมพิวเตอร์  ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 10,000.00         15,000.00       25,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

78 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวสัดุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

งบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

82 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ม.ค. - มี.ค.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 22,000.00       22,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

83 เคร่ืองพิมพ ์ชนิดเลเซอร์/Led ขาวด า  ม.ค. - มี.ค.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 3,300.00         3,300.00            เฉพาะเจาะจง 15                          

84 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ม.ค. - มี.ค.61 บริหารทัว่ไปการศึกษา 2,800.00         2,800.00            เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

85

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ก.พ. - มี.ค.61
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม

                      -           15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

86

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ
พฒันาการเรียนรู้ส าหรับเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ต.ค.60-ก.ย.61
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม

          10,000.00                      -   10,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

87

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานนิทรรศการแสดงผลงานและ
พิธีมอบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

มี.ค.-61
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม

          15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

88 ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
ม.ค.-61

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม
          50,000.00                      -   50,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

89 ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและทนัตอนามยั
มิ.ย. - ก.ค.61

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม
                      -           15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

90

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพ์มันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย

ต.ค.60-ก.ย.61
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม

      551,300.00 551,300.00        เฉพาะเจาะจง
15                          

 เฉพาะเจาะจง
15                          

91 วสัดุส านกังาน ต.ค.60-ก.ย.61 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม 15,000.00         15,000.00       30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าวสัดุ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

92 ค่าอาหารเสริม (นม) ต.ค.60-ก.ย.61 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม 1,097,983.00  1,097,983.00     เฉพาะเจาะจง 15                          

93 ค่าวสัดุการศึกษา ต.ค.60-ก.ย.61 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถม 181,900.00     181,900.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

94 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

95 ค่าจา้เหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 140,000.00       50,000.00       190,000.00        เฉพาะเจาะจง 30                          

96
ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอุปโภค บริโภค
ในเขตเทศบาล ก.พ. - มี.ค.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข

-                    20,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

97
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษทาง
อากาศ ม.ค. - ก.พ.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข

5,000.00           5,000.00            เฉพาะเจาะจง
15                          

98
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดภาวะโลกร้อน

ม.ค.- ก.พ.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข
5,000.00           5,000.00            เฉพาะเจาะจง

15                          

99
ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคท์อ้งถ่ินร่วมใจตา้นภยัเอดส์

ก.พ. - มี.ค.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข
10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

100 ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารปลอดภยัตลาดสดน่าซ้ือ พ.ค.-มิ.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

101 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 20,000.00         20,000.00         

102 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 20,000.00         20,000.00         

103 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต.ค.60-ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 5,000.00           -                  5,000.00            เฉพาะเจาะจง 15                          

104 วสัดุส านกังาน ต.ค 60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000.00         10,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

105 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต.ค 60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

106 วสัดุการเกษตร ต.ค 60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

107 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค 60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000.00         -                  10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าวสัดุ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

108 วสัดุคอมพิวเตอร์ ต.ค 60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 10,000.00         10,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

109 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก พ.ค.-61 งานสาธารณสุขอ่ืน 40,000.00         30,000.00       70,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

110 ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ มี.ค.-61 งานสาธารณสุขอ่ืน 30,000.00       30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

111

ค่าใชจ่้ายโครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้นผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
และผูป่้วยเอดส์

ม.ค-มี.ค.61
งานสวสัดิการและสงัคม

-                    10,000.00       10,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

112 ค่าจา้งเหมาบริการ ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 100,000.00       40,000.00       140,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

113
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน

          20,000.00
20,000.00         

114 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           20,000.00 20,000.00         

ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           20,000.00 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

116 วสัดุส านกังาน ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           10,000.00         10,000.00 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

117 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           20,000.00         10,000.00 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

115 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าวสัดุ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

118 วสุัดเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           80,000.00         40,000.00 120,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

119 วสัดุการเกษตร ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           10,000.00 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

120 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน           10,000.00 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

121 วสัดุคอมพิวเตอร์ ต.ค.60- ก.ย.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 10,000.00    5,000.00    15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

122 ค่าซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน (2 หลงั) ธ.ค.60-ม.ค.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 11,000.00       11,000.00          เฉพาะเจาะจง 30                          

123 ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก ธ.ค.60-ม.ค.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 5,000.00         5,000.00            เฉพาะเจาะจง 30                          

124 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ธ.ค.60-ม.ค.61 บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน 7,900.00         7,900.00            เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

125 ค่าจา้งเหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน 30,000.00         30,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน         491,000.00       100,000.00 591,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ -                     เฉพาะเจาะจง 15                          

127 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน           50,000.00         50,000.00 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

128 วสัดุก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน           50,000.00         50,000.00 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

129 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน 50,000.00         50,000.00       100,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

126  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 อาคารต่างๆ

130 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์หมู่ 1 พ.ย.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน 664,500.00     664,500.00        เฉพาะเจาะจง 90                          

131

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทต.
เมืองงาย ธ.ค.60-พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 191,000.00     191,000.00       

 เฉพาะเจาะจง
90                          

132 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์หมุ่ 10 ธ.ค.60-พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 1,251,300.00    1,251,300.00     วิธีคดัเลือก 120                        

( ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค)

133 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 121,800.00     121,800.00        เฉพาะเจาะจง 60                          

134

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 1 
บา้นเมืองงายใต้ ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 197,100.00     197,100.00        เฉพาะเจาะจง 60                          

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 135,700.00     135,700.00        เฉพาะเจาะจง 60                          

136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 63,900.00       63,900.00          เฉพาะเจาะจง 60                          

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 165,700.00     165,700.00        เฉพาะเจาะจง 60                          

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บา้นม่วงงม้ ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 133,600.00     133,600.00        เฉพาะเจาะจง 60                          

139 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน ้าเหล็ก หมู่ 3 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 120,000.00     120,000.00        เฉพาะเจาะจง 45                          

140 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 2 มี.ค.-ส.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 232,200.00     232,200.00        เฉพาะเจาะจง 90                          

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 4 มี.ค.-ส.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 669,300.00     669,300.00        เฉพาะเจาะจง 90                          

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตวัวี  หมู่ 1 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 61,500.00       61,500.00          เฉพาะเจาะจง 90                          

143

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 2 ม.ค. - พ.ค.61 ไฟฟ้าและถนน 41,900.00       41,900.00          เฉพาะเจาะจง 60                          

144 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61 ไฟฟ้าและถนน 200,000.00       100,000.00     300,000.00        เฉพาะเจาะจง 30                          

145 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 20,000.00         -                  20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

146  ค่าจา้งเหมาบริการ ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 330,000.00       100,000.00     430,000.00        เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

147 ค่าจา้งเหมาบริการปรับเกล่ียฝังกลบขยะมูลฝอย งานก าจดัขยะมูลฝอย 50,000.00         50,000.00       100,000.00        เฉพาะเจาะจง 30                          

148

ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน "เมือง
งายสะอาด" ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย

50,000.00         50,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

ต.ค.60- ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย           45,000.00         30,000.00 75,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าวสัดุ

150 วสัดุงานบา้นงานครัว ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 10,000.00         10,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

151 วสัดุก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 10,000.00         -                  10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

152 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 30,000.00         20,000.00       50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

153 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 140,000.00       60,000.00       200,000.00        เฉพาะเจาะจง 30                          

154 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 10,000.00         10,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

155 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ต.ค.60-ก.ย.61 งานก าจดัขยะมูลฝอย 10,000.00         -                  10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

156
ค่าใชจ่้ายโครงการ TO BE NUMBER ONE พ.ค.-61

ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
5,000.00           5,000.00            เฉพาะเจาะจง

15                          

157

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุน ด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาของเทศบาล

ม.ค.-ก.ค.61
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

15,000.00         -                  15,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

149 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

 งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

158
ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสตรีและครอบครัว มิ.ย.-61

ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
10,000.00       10,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

159

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะวิชาชีพให้
ประชาชนอยูดี่มีสุข

ก.ค.-61
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

-                    20,000.00       20,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

160

ค่าใชจ่้ายโครงการอุย้สอนหลาน สืบสานศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาพ้ืนบา้น

ส.ค.-61
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

161

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายุ

ต.ค.60-ก.ย.61
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

80,000.00         40,000.00       120,000.00        เฉพาะเจาะจง
15                          

162

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการศูนยป์รองดองสมานฉนัท์
ระดบัทอ้งถ่ิน

ต.ค.60-ก.ย.61
ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

10,000.00         -                  10,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

163

ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ศูนยป์ฏิบติัการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

ต.ค.60-ก.ย.61

ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง

10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

164 ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขนักีฬาผูสู้งอายุ ก.พ.-61 งานกีฬาและนนัทนาการ 50,000.00         50,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าวสัดุ  เฉพาะเจาะจง 15                          

165 วสัดุกีฬา ต.ค.60-ก.ย.61 งานกีฬาและนนัทนาการ 20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

166

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน

ต.ค.60-ก.ย.61
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ



ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม แผนงาน/งาน ก าหนดส่งงาน หมายเหตุ

ผด.2แผนการจดัหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561

ของเทศบาลต าบลเมืองงาย

เงนินอกงบประมาณ
วธีิการจัดหา

เงนิงบประมาณ 
รายการ

167
ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีวนัลอยกระทง พ.ย.-60

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
30,000.00         30,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

168

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีสงกรานตแ์ละสรงน ้า
พระสถูปฯ

เม.ย.-61
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

50,000.00         50,000.00       100,000.00        เฉพาะเจาะจง
15                          

169

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต

มิ.ย. - ส.ค.61
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

20,000.00         -                  20,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

170

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีอ่ืนๆ

ต.ค.60-ก.ย.61

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

10,000.00         15,000.00       25,000.00          เฉพาะเจาะจง

15                          

-                    

171 ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย ก.ค. - ส.ค.61 งานวิชาการวางแผนและท่องเท่ียว 15,000.00         15,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

172

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการหรือสนบัสนุนโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

 ธ.ค.60
งานส่งเสริมการเกษตร

20,000.00         20,000.00          เฉพาะเจาะจง
15                          

ค่าวสัดุ

173 วสัดุการเกษตร ต.ค.60-ก.ย.61 งานส่งเสริมการเกษตร 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

-                    

174 ค่าใชจ่้ายโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ก.ค. - ส.ค.61 งานอนุรักษแ์หล่งน ้าและป่า 10,000.00         10,000.00          เฉพาะเจาะจง 15                          

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

 รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ๆ


















































































































