
แบบ ผด.2

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย

1 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

2 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  -

3 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ บรหิารงานท่ัวไป 149,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

4 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ คณะผูบ้รหิาร บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

สมาชกิสภาฯ

5 ต.ค60-กย.61 โครงการอบรมกฎหมายเบือ้งตน้เพือ่ บรหิารงานท่ัวไป 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประชาชน

6 ต.ค60-กย.61 โครงการอบรมคณุธรรมคณุธรรม จรยิธรรม บรหิารงานท่ัวไป 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ และพนักงาน ทต. พนักงานจา้ง

7 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้รหิาร บรหิารงานท่ัวไป 150,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

สมาชกิสภา  ผูน้ า

8 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการอบรมศักยภาพพนักงานเทศบาล บรหิารงานท่ัวไป 200,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

คร ูผดด. พนักงานจา้ง  เทศบาลต าบลบา้นแซว

9 ม.ค-ม.ีค..61 คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่วสัดุ

10 ต.ค60-กย.61 วัสดสุ านักงาน บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

11 ต.ค60-กย.61 วัสดยุานพาหนะและขนสง่ บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

12 ต.ค60-กย.61 วัสดคุอมพวิเตอร์ บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แบบ ผด.2 

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)



ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑส์ านกังาน

13 เมย.-มยิ 61 โครงการจัดซือ้ตูเ้หล็ก 15  ลิน้ชกั บรหิารงานท่ัวไป 10,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

14 เมย.-มยิ 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค บรหิารงานท่ัวไป 16,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

15 ต.ค60-กย.61 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่ใชส้อย

16 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร บรหิารงานการศกึษา 700,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

17 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ บรหิารงานการศกึษา 100,000                - -

18 ม.ค-กย.61 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิใน บรหิารงานการศกึษา 21,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

สถานศกึษา

19 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการสง่เสรมิสภาเด็กและเยาวชน บรหิารงานการศกึษา 30,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

20 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงใน บรหิารงานการศกึษา 70,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

สถานศกึษา

21 ต.ค60-ก.ย..61 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร บรหิารงานการศกึษา 2,768,827             - -

สถานศกึษา

22 ต.ค60-ก.ย..61 คา่บ ารุงรัษาและซอ่มแซม่ บรหิารงานการศกึษา 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่วสัดุ

23 ม.ค-ม.ีค..61 คา่วัสดสุ านักงาน บรหิารงานการศกึษา 60,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

24 ม.ค-ม.ีค..61 คา่วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ บรหิารงานการศกึษา 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

25 ต.ค60-ก.ย..61 คา่อาหารเสรมิ  (นม) บรหิารงานการศกึษา 2,015,843             เฉพาะเจาะจง 30

แบบ ผด.2 

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561



ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

26 ม.ค-ม.ีค..61 วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ บรหิารงานการศกึษา 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

27 ม.ค-ม.ีค..61 วัสดคุอมพวิเตอร์ บรหิารงานการศกึษา 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑส์ านกังาน

28 ก.พ.-เม.ย 61 โครงการจัดซือ้กลอ้งวงจรปิด บรหิารงานการศกึษา 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

29 ม.ค.-กย 61 โครงการจัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน ระดับ 1-2 บรหิารงานการศกึษา 1,500                    เฉพาะเจาะจง 7-15

30 ม.ค.-กย 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ แบบ บรหิารงานการศกึษา 57,200                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แยกสว่น ชนดิตดิผนัง

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

31 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งถา่ยภาพนิง่ บรหิารงานการศกึษา 9,000                    เฉพาะเจาะจง 15-30

ระบบดจิติอล

32 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้โทรทัศน ์LED บรหิารงานการศกึษา 90,000                  เฉพาะเจาะจง 15-30

ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั

33 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งตัดหญา้แบบขอ้ออ่น บรหิารงานการศกึษา 11,000                  เฉพาะเจาะจง 15-30

34 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งตัดหญา้แบบเข็น บรหิารงานการศกึษา 13,000                  เฉพาะเจาะจง 15-30

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

35 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ฯ บรหิารงานการศกึษา 256,000                ประกาศเชญิชวน 15-30

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  16  เครือ่ง

36 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ฯ บรหิารงานการศกึษา 16,000                  เฉพาะเจาะจง 15-30

37 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรฯ์ บรหิารงานการศกึษา 9,900                    เฉพาะเจาะจง 15-30

หรอืชนดิ LED ขาวด า

38 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ บรหิารงานการศกึษา 12,900                  เฉพาะเจาะจง 15-30

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ 

39 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ บรหิารงานการศกึษา 12,901                  เฉพาะเจาะจง 15-30

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

40 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการซอ่มแซม ปรับปรุง ตอ่เตมิ  บรหิารงานการศกึษา 50,000                  เฉพาะเจาะจง 30-45

ศนูยพั์ฒนาด็กเล็ก

41 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคาร บรหิารงานการศกึษา 200,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

ประกอบโรงเรยีนเทศบาลต าบลบา้นแซว

แบบ ผด.2  

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



42 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร บรหิารงานการศกึษา 1,184,200             เฉพาะเจาะจง 30

สถานศกึษา

43 ต.ค60-ก.ย..61 คา่อาหารเสรมิ  (นม) ศพด. 6 ศนูย์ บรหิารงานการศกึษา 316,174                เฉพาะเจาะจง 30

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

44 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการซอ้มแผนสาธารณภัย รักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

45 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ รักษาความสงบฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

หมอกควัน 

46 ต.ค60-ธค..61 โครงการฝึกอบรมในการป้องกนัและระงับ รักษาความสงบฯ 15,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

อคัคภัีย 

47 ต.ค60-ก.ย..61 โครงการรณรงคล์ดอบุัตเิหตชุว่งเทศกาล รักษาความสงบฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

คา่วสัดุ

48 ม.ค-ม.ีค..61 วัสดยุานพาหนะและขนสง่ รักษาความสงบฯ 80,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

49 ม.ค-ม.ีค..61 วัสดเุครือ่งแตง่กาย รักษาความสงบฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

50 ม.ค-ม.ีค..61 วัสดเุครือ่งดับเพลงิ รักษาความสงบฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

ประเภทคา่ใชส้อย

51 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร สาธารณสขุฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

52 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สาธารณสขุฯ 50,000 - -

53 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ สาธารณสขุฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แบบ ผด.2  

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

54 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ไมต่ดิตอ่ สาธารณสขุฯ 10,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

55 ม.ค-ก.ย..61 โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ สาธารณสขุฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



56 ม.ค-ก.ย..61 โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค สาธารณสขุฯ 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

57 ม.ค-ก.ย..61 โครงการตรวจเทสน ้าในชมุชน สาธารณสขุฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

58 ม.ค-ก.ย..61 โครงการบรหิารจัดการขยะแบบยั่งยนื สาธารณสขุฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

59 ม.ค-ก.ย..61 โครงการบรหิารจัดการน ้าแบบยั่งยนื สาธารณสขุฯ 5,000                    เฉพาะเจาะจง 7-15

60 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ สาธารณสขุฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

61 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ สาธารณสขุฯ 5,000                    เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่วสัดุ

62 ต.ค60-กย.61 วัสดสุ านักงาน สาธารณสขุฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

63 ต.ค60-กย.61 วัสดเุชือ้เพลงิและสารหลอ่ลืน่ สาธารณสขุฯ 60,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

64 ม.ค-กย.61 วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ สาธารณสขุฯ 60,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

65 ม.ค-กย.61 วัสดโุฆษณาและเยแพร่ สาธารณสขุฯ 5,000                    เฉพาะเจาะจง 7-15

66 ม.ค-กย.61 วัสดวุคอมพวิเตอร์ สาธารณสขุฯ 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑก์ารเกษตร

67 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพ่นยา สาธารณสขุฯ 25,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

68 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควัน สาธารณสขุฯ 59,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

69 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก สาธารณสขุฯ 16,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



แผนงานการเกษตร

ประเภทคา่ใชส้อย

70 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก สง่เสรมิการเกษตร 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

พระราชด าริ

71 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีส์ าหรับการเกษตรกรสง่เสรมิการเกษตร 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

72 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานตาม สง่เสรมิการเกษตร 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

73 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอบรมอาชพีเกษตรกรทางเลอืก สง่เสรมิการเกษตร 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้

74 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการรักน ้า  รักป่า  รักษาแผน่ดนิ อนุรักษ์แหลง่น ้า 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

 แผนพัฒนาสามปีแบบบรูณาการ และป่าไม ้

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ประเภทคา่ใชส้อย

75 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ ความเข็มแข็งฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

76 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการฝึกอบรมกลุม่พัฒนาสตรตี าบล ความเข็มแข็งฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



บา้นแซว 

77 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการอบรมคณะกรรมการหมูบ่า้น ความเข็มแข็งฯ 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

78 ต.ค60-ธ.ค..61 โครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการจัดท าเวที ความเข็มแข็งฯ 200,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

ประชาคมเพือ่การท าแผนชมุชน ฯ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

79 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมผูส้งูอายุ สังคมสงเคราะห์ 80,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่ใชส้อย

80 ต.ค.60-ก.ย.61 คา่จา้งเหมาบรกิาร บรหิารงานคลัง 3,500,000             เฉพาะเจาะจง 30

81 ต.ค.60-ก.ย.61 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ บรหิารงานคลัง 70,000                  - -

82 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี บรหิารงานคลัง 20,000                  เฉพาะเจาะจง 30

แบบ ผด.2

ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่วสัดุ

83 ม.ค.-ก.ย.61 วัสดสุ านักงาน บรหิารงานคลัง 60,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

84 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดเุชือ้เพลงิและสารหลอ่ลืน่ บรหิารงานคลัง 280,000                เฉพาะเจาะจง 30

85 ม.ค.-ก.ย.61 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ บรหิารงานคลัง 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

86 ต.ค 60.-ก.ย.61 วัสดคุอมพวิเตอร์ บรหิารงานคลัง 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่สาธารณูปโภค

87 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่ไฟฟ้า บรหิารงานคลัง 375,000                เฉพาะเจาะจง 30

88 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่น ้าประปา  น ้าบาดาล บรหิารงานคลัง 20,000                  เฉพาะเจาะจง 30

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



89 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารโทรศัพท์ บรหิารงานคลัง 60,000                  เฉพาะเจาะจง 30

90 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารไปรษณีย์ บรหิารงานคลัง 30,000                  เฉพาะเจาะจง 30

91 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม บรหิารงานคลัง 100,000                เฉพาะเจาะจง 30

คา่ครภุณัฑส์ านกังาน

92 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เกา้อีส้ านักงานระดับ 1-2 บรหิารงานคลัง 750                       เฉพาะเจาะจง 7-15

คา่ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

93 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับ บรหิารงานคลัง 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

งานประมวลผล แบบที ่2

94 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ บรหิารงานคลัง 8,600                    เฉพาะเจาะจง 7-15

พรอ้มตดิตัง้ถัง

แบบ ผด.2 

ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย

94 ต.ค59-ก.ย61 รายจา่ยไดม้าซึง่บรกิาร แผนงานเคหะ 400,000                เฉพาะเจาะจง 30

และชมุชน

95 ต.ค.59-ก.ย.61 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ แผนงานเคหะ 50,000                  - -

และชมุชน

ประเภทคา่วสัดุ

96  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดสุ านักงาน แผนงานเคหะ 40,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

97  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดฟุ้าฟ้าและวทิยุ แผนงานเคหะ 150,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

98  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดกุอ่สรา้ง แผนงานเคหะ 250,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



และชมุชน

99  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดยุานพาหนะและขนสง่ แผนงานเคหะ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

100  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ แผนงานเคหะ 10,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

101  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดคุอมพวิเตอร์ แผนงานเคหะ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

แบบ ผด.2 

ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

102  ม.ค.-ก.ย.61 วัสดสุ ารวจ แผนงานเคหะ 10,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

ประเภทคา่สาธารณูปโภค

103  ต.ค60.-ก.ย.61 -คา่ไฟฟ้า แผนงานเคหะ 450,000                เฉพาะเจาะจง 30

และชมุชน

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

คา่ครภุณัฑก์ารเกษตร

104  ม.ีค.-ม.ิย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งซบัเมสิชเิบล แผนงานเคหะ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

105  ม.ีค.-ม.ิย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่ แผนงานเคหะ 20,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

คา่ครภุณัฑก์อ่สรา้ง

106  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอริง่แจสะคอนกรตี แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561



107  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งเจยีรไฟฟ้า แผนงานเคหะ 4,000                    เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

108  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอริง่แจสะคอนกรตี แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

109  ม.ค.-ก.ย.61 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานเคหะ 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

แบบ ผด.2 

ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

และชมุชน

ประเภทคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ถมดนิ

110  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการถมดนิปรับพืน้ทีห่ลังอาคาร  แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 30-45

ศพด.บา้นแซว  หมูท่ี ่1 และชมุชน

ประเภทคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ถมดนิ

111  เม.ย.-ก.ย.61 โครงการถมดนิปรับพืน้ทีห่ลังอาคาร  แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 30-45

ศพด.บา้นหว้ยเดือ่  หมูท่ี ่4 และชมุชน

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปการ

112  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งร่ัวโรงเรยีนเทศบาล แผนงานเคหะ 150,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

บา้นแซว และชมุชน

113  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งโรงอาหาร  ศพด. แผนงานเคหะ 180,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

บา้นป่าตงึ  หมู ่6 และชมุชน

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



แบบ ผด.2

ล าดบัที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

114  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งหลังคาครอบลานอเนก แผนงานเคหะ 250,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

ประสงค ์ บา้นหวักวา๊น หมู ่15 และชมุชน

115  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ แผนงานเคหะ 250,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

ณ ฌาปนสถาน  บา้นสวนดอก หมู ่8 และชมุชน

116  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ แผนงานเคหะ 300,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

บา้นสบกก หมู ่7 และชมุชน

หมูท่ี ่5

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนนิงาน ,คา่ใชส้อย

118  เม.ย.-ก.ย.61 รายจา่ยไดม้าซึง่บรกิาร แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 30-45

งานตัดหญา้สองขา้งทางและทีด่นิสาธารณะ และชมุชน

งบลงทนุ

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ,คา่ใชส้อย

118  เม.ย.-ก.ย.61 คา่ตดิตัง้ไฟสัญญาณเตอืนต าบลบา้นแซว แผนงานเคหะ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

และชมุชน

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปโภค

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



แบบ ผด.2 

ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

119  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ในโรงเรยีน แผนงานเคหะ 226,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

เทศบาลบา้นแซวเชือ่มตอ่อาคารอนุบาล และชมุชน

120  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นเกาะผาค า แผนงานเคหะ 216,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่6 และชมุชน

121  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นแซวกลาง แผนงานเคหะ 200,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่14 และชมุชน

 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นทา่ขัน แผนงานเคหะ 305,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

ทอง  หมูท่ี ่3 และชมุชน

122  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นแมแ่อบ แผนงานเคหะ 192,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่11 และชมุชน

123 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยกวา๊น แผนงานเคหะ 254,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่9 และชมุชน

แบบ ผด.2 

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

124  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยขอ่ย แผนงานเคหะ 220,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หลอ่ย  หมูท่ี ่12 และชมุชน

คา่ส ิง่สาธารณูปการ

125  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยเดือ่ แผนงานเคหะ 259,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่4 และชมุชน

126  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยน ้า แผนงานเคหะ 279,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

เย็น  หมูท่ี ่13 และชมุชน

127  มค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นขอ่ยหลอ่ย แผนงานเคหะ 239,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่12 และชมุชน

128 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถังเก็บน ้า คสล. พรอ้มระบบ แผนงานเคหะ 250,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

กรองน ้า  บา้นทุง่  หมูท่ี ่2 และชมุชน

แบบ ผด.2 

ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

129  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งลานกจิกรรมหนา้ศนูยพั์ฒนา แผนงานเคหะ 110,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

เด็กเล็ก  บา้นแซว หมูท่ี ่1 และชมุชน

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



130  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล  บา้นแซว แผนงานเคหะ 300,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่ 1 และชมุชน

131  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการขดุบอ่ขยะ  บา้นสันทรายกองงาม แผนงานเคหะ 237,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

หมูท่ี ่ 10 และชมุชน

132  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการตดิตัง้เสยีงตามสายในหมูบ่า้น  แผนงานเคหะ 350,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

บา้นป่าตงึ  หมูท่ี ่ 5 และชมุชน

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

133  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการตอ่เตมิหลังคา  ระหวา่งอาคาร ศพด. แผนงานเคหะ 170,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

บา้นแซว  หมูท่ี ่ 1 และชมุชน

134  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรุงตอ่เตมิหลังคา ระหวา่งอาคาร แผนงานเคหะ 170,000                เฉพาะเจาะจง 30-45

ศพด.บา้นหว้ยเดือ่  หมูท่ี ่4 และชมุชน

135  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรุงงตอ่เตมิหลังคาเชือ่มระหวา่ง แผนงานเคหะ 40,000                  เฉพาะเจาะจง 30-45

อาคาร ศพด. บา้นหว้ยน ้าเย็น  หมูท่ี ่13  และชมุชน

แบบ ผด.2 

ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานศาสนาและวฒันธรรม

136 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ศาสนาฯ 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

137 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมสภาวัฒนธรรม ศาสนาฯ 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561



138 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิประเภทณีลอยกระทง ศาสนาฯ 250,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

139 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิประเพณีสงกรานต์ ศาสนาฯ 120,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

140 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสบืสานวัฒนธรรมชนเผา่ ศาสนาฯ 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

141 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอนุรักษ์ศลิป์วัฒนธรรมภมูปัิญญา ศาสนาฯ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

ทอ้งถิน่

142 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการจัดงานอนุสรณ์สถานสามผูก้ลา้ ศาสนาฯ 80,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่ใชส้อย

งานกฬีาและนนัทนาการ

143  ม.ีค. 61 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กเล็กสัมพันธ์ การศาสนาฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

แบบ ผด.2

ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

144  ม.ค. -ต.ค 61 โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายและ การศาสนาฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

นันทนาการเชือ่มความสัมพันธต์า้นยาเสพตดิ

และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์

145  ม.ค.-ม.ีค 61 โครงการสง่เสรมิกฬีานักเรยีนกลุม่เครอืขา่ย การศาสนาฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

พัฒนาการศกึษาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่เชยีงรายโซนเหนือ

146  ม.ค.-ม.ีค 61 โครงการสง่เสรมิกฬีานักเรยีนกลุม่โรงเรยีน การศาสนาฯ 160,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



เทศบาลต าบลบา้นแซว

แผนงานงบกลาง

147 ต.ค 60-ก.ย.61 เงนิสมทบกองทนุประกนัสังคม งบกลาง 120,000                - 30

148 ต.ค 60-ก.ย.61 เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ งบกลาง 10,000,000           - 30

149 ต.ค 60-ก.ย.61 เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร งบกลาง 4,000,000             - 30

150 ต.ค 60-ก.ย.61 เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอ็ดส์ งบกลาง 380,000                - 30

แบบ ผด.2

ล าดับที่ ชว่งเวลา รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา ก าหนด หมายเหตุ

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

151 ต.ค 60-ก.ย.61 เงนิส ารองจา่ย งบกลาง 500,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

152 ต.ค 60-ก.ย.61 รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน งบกลาง 610,000                - -

153 ต.ค 60-ก.ย.61 เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็บบ านาญขา้ราช งบกลาง 438,274                - -

การสว่นทอ้งถิน่  (กบท)

(ลงชือ่)..................................ผูเ้สนอแผน                   (ลงชือ่).......................................ผูเ้ห็นชอบ                  (ลงชือ่).................................ผูเ้ห็นชอบ        (ลงชือ่)..................................ผูอ้นุมตั ิ

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561

ของ  เทศบาลต าบลบา้นแซว



ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย
1 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

2 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  -

3 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 149,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

4 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ คณะผูบ้รหิาร สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

สมาชกิสภาฯ

5 ต.ค60-กย.61 โครงการอบรมกฎหมายเบือ้งตน้เพือ่ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ประชาชน

6 ต.ค60-กย.61 โครงการอบรมคณุธรรมคณุธรรม จรยิธรรม สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 30,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ และพนักงาน ทต. พนักงานจา้ง

7 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้รหิาร สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 150,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

สมาชกิสภา  ผูน้ า

8 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการอบรมศักยภาพพนักงานเทศบาล สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 200,000 เฉพาะเจาะจง 7-15

คร ูผดด. พนักงานจา้ง  เทศบาลต าบลบา้นแซว

9 ม.ค-ม.ีค..61 คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

ประเภทคา่วสัดุ

10 ต.ค60-กย.61 วสัดสุ านักงาน สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

11 ต.ค60-กย.61 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

12 ต.ค60-กย.61 วสัดคุอมพวิเตอร์ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 50,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

 - 2 -

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑส์ านกังาน

13 เมย.-มยิ 61 โครงการจัดซือ้ตูเ้หล็ก 15  ลิน้ชกั สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 10,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

14 เมย.-มยิ 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 16,000                  เฉพาะเจาะจง 7-15

15 ต.ค60-กย.61 คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภัุณฑ์ สนง.ปลัด บรหิารงานท่ัวไป 100,000                เฉพาะเจาะจง 7-15

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบั รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา





แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย

1 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 700,000      เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
2 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 100,000      - - เงนิรายได ้
3 ม.ค-กย.61 โครงการรณรงคป้์องกันยาเสพตดิในกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 21,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

สถานศกึษา

4 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการสง่เสรมิสภาเด็กและเยาวชนกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 30,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

5 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงในกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 70,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
สถานศกึษา

6 ต.ค60-ก.ย..61 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 2,768,827   - - เงนิรายได ้
สถานศกึษา

7 ต.ค60-ก.ย..61 คา่บ ารงุรัษาและซอ่มแซม่กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 50,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่วสัดุ

9 ม.ค-ม.ีค..61 คา่วสัดสุ านักงานกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 60,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
10 ม.ค-ม.ีค..61 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 30,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
11 ต.ค60-ก.ย..61 คา่อาหารเสรมิ  (นม)กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 2,015,843   เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

12 ม.ค-ม.ีค..61 วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 30,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
13 ม.ค-ม.ีค..61 วสัดคุอมพวิเตอรก์องการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 30,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑส์ านกังาน

14 ก.พ.-เม.ย 61 โครงการจัดซือ้กลอ้งวงจรปิดกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 30,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

15 ม.ค.-กย 61 โครงการจัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน ระดับ 1-2กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 1,500          เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

 - 2 - แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

16 ม.ค.-กย 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ แบบกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 57,200        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
แยกสว่น ชนดิตดิผนัง

ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

17 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งถ่ายภาพนิง่ กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 9,000          เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
ระบบดจิติอล

18 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้โทรทัศน ์LEDกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 90,000        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั

19 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งตัดหญา้แบบขอ้ออ่นกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 11,000        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้

20 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งตัดหญา้แบบเข็นกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 13,000        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

21 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ฯกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 256,000      ประกาศเชญิชวน 15-30 เงนิรายได ้
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  16  เครือ่ง

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ กองการศกึษา  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ



22 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ฯกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 16,000        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
23 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรฯ์กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 9,900          เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้

หรอืชนดิ LED ขาวด า

24 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 12,900        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ 

25 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 12,901        เฉพาะเจาะจง 15-30 เงนิรายได ้
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

26 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการซอ่มแซม ปรับปรงุ ตอ่เตมิ  กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 50,000        เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ศนูยพั์ฒนาด็กเล็ก

27 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคารกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 200,000      เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ประกอบโรงเรยีนเทศบาลต าบลบา้นแซว

 - 3 - แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

28 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารกองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 1,184,200   เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
สถานศกึษา

29 ต.ค60-ก.ย..61 คา่อาหารเสรมิ  (นม) ศพด. 6 ศนูย์กองการศกึษาบรหิารงานการศกึษา 316,174      เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย) เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ วธิจีดัหา



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

1 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการซอ้มแผนสาธารณภัย สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 30,000 ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

2 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 50,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้
หมอกควนั 

3 ต.ค60-ธค..61 โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับ สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 15,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้
อัคคภัีย 

4 ต.ค60-ก.ย..61 โครงการรณรงคล์ดอบุตัเิหตชุว่งเทศกาล สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 30,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

คา่วสัดุ

5 ม.ค-ม.ีค..61 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 80,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้
วสัดเุครือ่งแตง่กาย สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 50,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้
วสัดเุครือ่งดับเพลงิ สนง.ปลัด รักษาความสงบฯ 50,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

ประเภทคา่ใชส้อย
1 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 50,000 ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

2 ต.ค60-กย.61 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 50,000 - - เงนิรายได ้

3 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 30,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

4 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ไมต่ดิตอ่ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 10,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

5 ม.ค-ก.ย..61 โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 50,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

6 ม.ค-ก.ย..61 โครงการคมุครองผูบ้รโิรค สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 20,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

7 ม.ค-ก.ย..61 โครงการตรวจเทสน ้าในชมุชน สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 30,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

8 ม.ค-ก.ย..61 โครงการบรหิารจัดการขยะแบบยัง่ยนื สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 30,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

9 ม.ค-ก.ย..61 โครงการบรหิารจัดกาน ้าแบบยัง่ยนื สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 5,000           ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

10 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 30,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

11 ม.ค-ก.ย..61 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอ็ดส์ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 5,000           ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่วสัดุ

15 ต.ค60-กย.61 วสัดสุ านักงาน สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 50,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

16 ต.ค60-กย.61 วสัดเุชือ้เพลงิและสารหลอ่ลืน่ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 60,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

17 ม.ค-กย.61 วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 60,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

18 ม.ค-กย.61 วสัดโุฆษณาและเยแพร่ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 5,000           ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

19 ม.ค-กย.61 วสัดวุคอมพวิเตอร์ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 20,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑก์ารเกษตร

20 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพน่ยา สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 25,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

21 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพน่หมอกควนั สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 59,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

-2 -

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

22 ม.ค.กย. 61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ สาธารณสขุฯ สาธารณสขุฯ 16,000         ตกลงราคา 7-15 เงนิรายได ้

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ





แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561



                  แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานการเกษตร

งบด าเนนิงาน, คา่ใชส้อย

1 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจาก สนง.ปลัด สง่เสรมิการฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 7-15

พระราชด าริ

2 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีส์ าหรับการเกษตรกร สนง.ปลัด สง่เสรมิการฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 7-15

3 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานตาม สนง.ปลัด สง่เสรมิการฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 7-15

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอบรมอาชพีเกษตรกรทางเลอืก สนง.ปลัด สง่เสรมิการฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 7-15

งานอนุรกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้

5 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการรักน ้า  รักป่า  รักษาแผน่ดนิ สนง.ปลัด อนุรักษ์แหลง่น ้า 20,000       เฉพาะเจาะจง 7-15

 แผนพัฒนาสามปีแบบบรูณาการ และป่าไม ้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานการเกษตร  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

1 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการปกป้องสถาบนัส าคัญของชาต ิ สนง.ปลัด ความเข็มแข็งฯ 50,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

2 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการฝึกอบรมกลุม่พัฒนาสตรตี าบล สนง.ปลัด ความเข็มแข็งฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
บา้นแซว 

3 ม.ค-ม.ีค..61 โครงการอบรมคณะกรรมการหมูบ่า้น สนง.ปลัด ความเข็มแข็งฯ 20,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

4 ต.ค60-ธ.ค..61 โครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการจัดท าเวที สนง.ปลัด ความเข็มแข็งฯ 200,000       เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
ประชาคมเพือ่การท าแผนชมุชน ฯ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมผูส้งูอายุ สนง.ปลัด สังคมสงเคราะห์ 80,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ เทศบาลต าบลบา้นแซว

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย

1 ต.ค.60-ก.ย.61 คา่จา้งเหมาบรกิาร กองคลัง บรหิารงานคลัง 3,500,000    เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

2 ต.ค.60-ก.ย.61 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ กองคลัง บรหิารงานคลัง 70,000         - - เงนิรายได ้

3 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี กองคลัง บรหิารงานคลัง 20,000         เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
ประเภทคา่วสัดุ

4 ม.ค.-ก.ย.61 วสัดสุ านักงาน กองคลัง บรหิารงานคลัง 60,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
5 ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดเุชือ้เพลงิและสารหลอ่ลืน่ กองคลัง บรหิารงานคลัง 280,000       เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

6 ม.ค.-ก.ย.61 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง บรหิารงานคลัง 20,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
7 ต.ค 60.-ก.ย.61 วสัดคุอมพวิเตอร์ กองคลัง บรหิารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่สาธารณูปโภค

8 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่ไฟฟ้า กองคลัง บรหิารงานคลัง 375,000       เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
9 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่น ้าประปา  น ้าบาดาล กองคลัง บรหิารงานคลัง 20,000         เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

10 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารโทรศัพท์ กองคลัง บรหิารงานคลัง 60,000         เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
11 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารไปรษณีย์ กองคลัง บรหิารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
12 ต.ค 60.-ก.ย.61 คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม กองคลัง บรหิารงานคลัง 100,000       เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

คา่ครภุณัฑส์ านกังาน

13 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เกา้อีส้ านักงานระดับ 1-2 กองคลัง บรหิารงานคลัง 750             เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

คา่ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

14 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับ กองคลัง บรหิารงานคลัง 30,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
งานประมวลผล แบบที ่2

15 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ กองคลัง บรหิารงานคลัง 8,600          เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

พรอ้มตดิตัง้ถัง

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานบรหิารงานคลงั  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ใชส้อย

1 ต.ค59-ก.ย61 รายจา่ยไดม้าซึง่บรกิาร กองชา่ง แผนงานเคหะ 400,000       เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้

และชมุชน

2 ต.ค.59-ก.ย.61 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         - - เงนิรายได ้
และชมุชน

ประเภทคา่วสัดุ

3  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดสุ านักงาน กองชา่ง แผนงานเคหะ 40,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

และชมุชน

4  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดฟุ้าฟ้าและวทิยุ กองชา่ง แผนงานเคหะ 150,000       เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

5  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดกุอ่สรา้ง กองชา่ง แผนงานเคหะ 250,000       เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

6  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ กองชา่ง แผนงานเคหะ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

7  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ กองชา่ง แผนงานเคหะ 10,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

8  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดคุอมพวิเตอร์ กองชา่ง แผนงานเคหะ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

และชมุชน

9  ม.ค.-ก.ย.61 วสัดสุ ารวจ กองชา่ง แผนงานเคหะ 10,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

ประเภทคา่สาธารณูปโภค

10  ต.ค60.-ก.ย.61 -คา่ไฟฟ้า กองชา่ง แผนงานเคหะ 450,000       เฉพาะเจาะจง 30 เงนิรายได ้
และชมุชน

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ครภุณัฑ์

คา่ครภุณัฑก์ารเกษตร

11  ม.ีค.-ม.ิย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งซบัเมสิชเิบล กองชา่ง แผนงานเคหะ 30,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

12  ม.ีค.-ม.ิย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งสบูน ้า แบบหอยโขง่ กองชา่ง แผนงานเคหะ 20,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

คา่ครภุณัฑก์อ่สรา้ง

13  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอริง่แจสะคอนกรตี กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

14  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งเจยีรไฟฟ้า กองชา่ง แผนงานเคหะ 4,000          เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

15  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการจัดซือ้เครือ่งคอริง่แจสะคอนกรตี กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



และชมุชน

16  ม.ค.-ก.ย.61 คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภัุณฑ์ กองชา่ง แผนงานเคหะ 100,000       เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

ประเภทคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ถมดนิ

17  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการถมดนิปรับพืน้ทีห่ลังอาคาร  กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ศพด.บา้นแซว  หมูท่ี ่1 และชมุชน

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

ประเภทคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ถมดนิ

18  เม.ย.-ก.ย.61 โครงการถมดนิปรับพืน้ทีห่ลังอาคาร  กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ศพด.บา้นหว้ยเดือ่  หมูท่ี ่4 และชมุชน

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปการ
19  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งร่ัวโรงเรยีนเทศบาล กองชา่ง แผนงานเคหะ 150,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

บา้นแซว และชมุชน

20  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งโรงอาหาร  ศพด. กองชา่ง แผนงานเคหะ 180,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
บา้นป่าตงึ  หมู ่6 และชมุชน

21  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งหลังคาครอบลานอเนก กองชา่ง แผนงานเคหะ 250,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ประสงค ์ บา้นหวักวา๊น หมู ่15 และชมุชน

22  ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ กองชา่ง แผนงานเคหะ 250,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

ณ ฌาปนสถาน  บา้นสวนดอก หมู ่8 และชมุชน

23 ก.พ.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค ์ กองชา่ง แผนงานเคหะ 300,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
บา้นสบกก หมู ่7 และชมุชน

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนนิงาน ,คา่ใชส้อย

24  เม.ย.-ก.ย.61 รายจา่ยไดม้าซึง่บรกิาร กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



งานตัดหญา้สองขา้งทางและทีด่นิสาธารณะ และชมุชน

งบลงทุน

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ,คา่ใชส้อย

25  เม.ย.-ก.ย.61 คา่ตดิตัง้ไฟสัญญาณเตอืนต าบลบา้นแซว กองชา่ง แผนงานเคหะ 50,000         เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
และชมุชน

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปโภค

26  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน  คสล.ในโรงเรยีน กองชา่ง แผนงานเคหะ 226,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
เทศบาลบา้นแซวเชือ่มตอ่อาคารอนุบาล และชมุชน

27  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นเกาะผาค า กองชา่ง แผนงานเคหะ 216,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

หมูท่ี ่6 และชมุชน

28  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นแซวกลาง กองชา่ง แผนงานเคหะ 200,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
หมูท่ี ่14 และชมุชน

29  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นทา่ขัน กองชา่ง แผนงานเคหะ 305,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ทอง  หมูท่ี ่3 และชมุชน

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

30  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นแมแ่อบ กองชา่ง แผนงานเคหะ 192,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

หมูท่ี ่11 และชมุชน

31 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยกวา๊น กองชา่ง แผนงานเคหะ 254,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
หมูท่ี ่9 และชมุชน

32  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยขอ่ย กองชา่ง แผนงานเคหะ 220,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
หลอ่ย  หมูท่ี ่12 และชมุชน

คา่ส ิง่สาธารณูปการ

33  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยเดือ่ กองชา่ง แผนงานเคหะ 259,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

หมูท่ี ่4 และชมุชน

34  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นหว้ยน ้า กองชา่ง แผนงานเคหะ 279,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
เย็น  หมูท่ี ่13 และชมุชน

35  มค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นขอ่ยหลอ่ย กองชา่ง แผนงานเคหะ 239,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
หมูท่ี ่12 และชมุชน

36 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งถังเก็บน ้า คสล. พรอ้มระบบ กองชา่ง แผนงานเคหะ 250,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

กรองน ้า  บา้นทุง่  หมูท่ี ่2 และชมุชน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิแผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

37  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอ่สรา้งลานกจิกรรมหนา้ศนูยพั์ฒนา กองชา่ง แผนงานเคหะ 110,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
เด็กเล็ก  บา้นแซว หมูท่ี ่1 และชมุชน

38  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล  บา้นแซว กองชา่ง แผนงานเคหะ 300,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
หมูท่ี ่ 1 และชมุชน

39  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการขดุบอ่ขยะ  บา้นสันทรายกองงาม กองชา่ง แผนงานเคหะ 237,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้

หมูท่ี ่ 10 และชมุชน

40  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการตดิตัง้เสยีงตามสายในหมูบ่า้น  กองชา่ง แผนงานเคหะ 350,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
บา้นป่าตงึ  หมูท่ี ่ 5 และชมุชน

คา่บ ารงุรกัษาและปรบัปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

41  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการตอ่เตมิหลังคา  ระหวา่งอาคาร ศพด. กองชา่ง แผนงานเคหะ 170,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
บา้นแซว  หมูท่ี ่ 1 และชมุชน

42  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรงุตอ่เตมิหลังคา ระหวา่งอาคาร กองชา่ง แผนงานเคหะ 170,000       เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
ศพด.บา้นหว้ยเดือ่  หมูท่ี ่4 และชมุชน

43  ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรงุงตอ่เตมิหลังคาเชือ่มระหวา่ง กองชา่ง แผนงานเคหะ 40,000         เฉพาะเจาะจง 30-45 เงนิรายได ้
อาคาร ศพด. บา้นหว้ยน ้าเย็น  หมูท่ี ่13  และชมุชน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานเคหะและชุมชน  เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานศาสนาและวฒันธรรม

1 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ กองการศกึษา ศาสนาฯ 50,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

2 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิกจิกรรมสภาวฒันธรรม กองการศกึษา ศาสนาฯ 30,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

3 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิประเภทณีลอยกระทง กองการศกึษา ศาสนาฯ 250,000      เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

4 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสง่เสรมิประเพณีสงกรานต์ กองการศกึษา ศาสนาฯ 120,000      เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

5 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการสบืสานวฒันธรรมชนเผา่ กองการศกึษา ศาสนาฯ 100,000      เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

6 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการอนุรักษ์ศลิป์วฒันธรรมภมูปัิญญา กองการศกึษา ศาสนาฯ 10,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ทอ้งถิน่

7 เม.ย-ม.ิย..61 โครงการจัดงานอนุสรณ์สถานสามผูก้ลา้ กองการศกึษา ศาสนาฯ 80,000        เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

ประเภทคา่ใชส้อย
งานกฬีาและนนัทนาการ

8  ม.ีค. 61 โครงการแขง่ขันกฬีาเด็กเล็กสัมพันธ์ กองการศกึษา การศาสนาฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

10  ม.ค. -ต.ค 60 โครงการสง่เสรมิการออกก าลังกายและ กองการศกึษา การศาสนาฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
นันทนาการเชือ่มความสัมพันธต์า้นยาเสพตดิ

และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์

11  ม.ค. 60 โครงการสง่เสรมิกฬีานักเรยีนกลุม่เครอืขา่ย กองการศกึษา การศาสนาฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
พัฒนาการศกึษาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่เชยีงรายโซนเหนือ

12 ต.ต 60 โครงการสง่เสรมิกฬีานักเรยีนกลุม่โรงเรยีน กองการศกึษา การศาสนาฯ 160,000 เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้
เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานศาสนาและวฒันธรรมและนนัทนาการ เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา หมายเหตุ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานศาสนาและวฒันธรรม เทศบาลต าบลบา้นแซว

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วธิจีดัหา หมายเหตุ





แบบ ผด.2 

ชว่งเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ทีต่อ้งเร ิม่จดัหา เจา้ของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการจ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) สง่มอบ(วนั)

แผนงานงบกลาง

1 ต.ค 59-ก.ย.60 เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม งบกลาง งบกลาง 120,000       - 30 เงนิรายได ้

2 ต.ค 59-ก.ย.60 เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ งบกลาง งบกลาง 10,000,000  - 30 เงนิรายได ้

3 ต.ค 59-ก.ย.60 เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร งบกลาง งบกลาง 4,000,000    - 30 เงนิรายได ้

4 ต.ค 59-ก.ย.60 เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอ็ดส์ งบกลาง งบกลาง 380,000       - 30 เงนิรายได ้

5 ต.ค 59-ก.ย.60 เงนิส ารองจา่ย งบกลาง งบกลาง 500,000       เฉพาะเจาะจง 7-15 เงนิรายได ้

6 ต.ค 59-ก.ย.60 รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน งบกลาง งบกลาง 610,000       - - เงนิรายได ้

7 ต.ค 59-ก.ย.60 เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็บบ านาญขา้ราช งบกลาง งบกลาง 438,274       - - เงนิรายได ้
การสว่นทอ้งถิน่  (กบท)

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ/จ านวน(หนว่ย)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561

ของ  แผนงานงบกลาง  เทศบาลต าบลบา้นแซว

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วธิจีดัหา
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