1

แบบ ผด. 2

1

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา
ต.ค.63 - ก.ย.64

2

ต.ค.63 - ก.ย.64

3

ต.ค.63 - ก.ย.64

4

ต.ค.63 - ก.ย.64

5

ต.ค.63 - ก.ย.64

6

ต.ค.63 - ก.ย.64

7

ต.ค.63 - ก.ย.64

ที่

รายการ/จานวน (หน่วย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้น
แผงกัน้ สัญญาณไฟจราจร
เครือ่ งหมายจราจร อุปกรณ์ทใี่ ช้
ควบคุมการจราจรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- เพื่อจ่ายในกรณีทจี่ าเป็นได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี หรือ กรณี
ฉุกเฉินทีม่ ีสาธารณภัยเกิดขึน้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ ให้ผรู้ ับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่า
เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
หรือเงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างทีต่ ้องหาคดีอาญา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ในราชอาณา
จักรและนอกราชอาณาจักร
ของผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล
และการเลือกตั้งทุกระดับ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
สานักปลัด แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
ประเภท สารองจ่าย
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและ
พิธีการ
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผูบ้ ริหารเทศบาล

(บาท)
20,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

เฉพาะเจาะจง

กาหนดส่ง
มอบ
5 วัน

วิธีจัดหา

195,492.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

50,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

30,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

2,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

500,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

2

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

8

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ
ของรางวัล หรือเงินรางวัล

9

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธี
ต่างๆ

10

ต.ค.63 - ก.ย.64

11

ต.ค.63 - ก.ย.64

12

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดงานวันเทศบาล
24 เมษายน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จ้างแรงงานปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจในส่วนของสานักปลัดเทศบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมเทศบาลสัญจรเคลือ่ นที่
พบประชาชน

13

ต.ค.63 - ก.ย.64

14

ต.ค.63 - ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกสารวจการปฏิบตั ิงาน
ประเมินความพึงพอใจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม คุณธรรม จริยธรรม
ให้กบั คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลุกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท ค่าใช้จ่ายเป็นค่าของขวัญ ของ
รางวัล หรือเงินรางวัล
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราช
พิธีต่าง ๆ
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการจัดงานวันเทศบาล
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั ิงาน
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการประชุมเทศบาลสัญจร
เคลือ่ นทีพ่ บประชาชน
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการสารวจประเมินความ
พึงพอใจผุร้ ับบริการ
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

(บาท)
2,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

360,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

8,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

3

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

15

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

16

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ

รายการ/จานวน (หน่วย)

17

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

18

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

19

ต.ค.63 - ก.ย.64

20

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการในโครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท โครงการอบรมสัมมนาคณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
ประเภท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
ประเภท โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
ประเภท โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจาปี
สานักปลัด แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
ประเภท โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

(บาท)
50,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

7,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

4

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

21

ต.ค.63 - ก.ย.64

22

ต.ค.63 - ก.ย.64

23

ต.ค.63 - ก.ย.64

24

25

26

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการในโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุงาน
บ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้ เพลิง
และหล่อลืน่

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
ประเภท โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิ
จิตอาสาภัยพิบตั ิ ประจาเทศบาลตาบล
ลาดยาว
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

(บาท)
5,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

40,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

25,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

1,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

40,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

30,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

200,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

150,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

5

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

27

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

28

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
ก่อสร้าง

29

ต.ค.63 - ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

30

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์

31

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

32

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครือ่ งแต่งกาย
ของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง และอปพร.ทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการป้องกันฯ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย

(บาท)
2,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

1,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

3,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

30,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

20,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

6

แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- วัสดุเครือ่ งดับเพลิง
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- วัสดุอื่น ๆ
สานักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าจัดซือ้ วัสดุสนาม
สานักปลัด แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

33

ต.ค.63 - ก.ย.64

34

ต.ค.63 - ก.ย.64

35

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซือ้ วัสดุอื่น ๆ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุอื่น

36

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
สนาม

37

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
การเกษตร

38

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

สานักปลัด

39

ต.ค.63 - ก.ย.64

- เพื่อจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก
จานวน 1 ตัว

สานักปลัด

40

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

- เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งบันทึกเสียง
จานวน 1 เครือ่ ง

สานักปลัด

41

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

-เพื่อจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊
สาหรับงานประมวลผล

สานักปลัด

42

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

-เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

สานักปลัด

รายการ/จานวน (หน่วย)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนให้แก่สถานีตารวจ
ภูธรลาดยาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุ
เครือ่ งดับเพลิง

- ค่าจัดซือ้ วัสดุการเกษตร
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งบันทึกเสียง
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊
แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(บาท)
30,000.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

อุดหนุน

15 วัน

18,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

20,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

4,500.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

22,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

4,300.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

7

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

43

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

- เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา

44

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

- เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
สานักงานเทศบาลตาบลลาดยาว

45

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แบบ
ขนาดใหญ่

46

พ.ย. 63 - ธ.ค. 63

47

ต.ค.63 - ก.ย.64

48

ต.ค.63 - ก.ย.64

49

ต.ค.63 - ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผรู้ ับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ าเป็นสาหรับหน่วยงาน เช่น
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าต่ออายุสัญญาเว๊ปไซต์
และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องฯลฯ
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
.- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล และค่าเลีย้ งรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น รถยนต์ เครือ่ งขยายเสียง อุปกรณ์
ระบบเสียงไร้สาย กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์
วัสดุต่างๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความ
สงบภายใน
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
สานักปลัด แผนงาน บริหารทัว่ ไป

(บาท)
2,600.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

350,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

16,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

งาน บริหารทัว่ ไป
กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

15,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

20,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

8

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

50

ต.ค.63 - ก.ย.64

51

ต.ค.63 - ก.ย.64

52

มี.ค. - มิ.ย.64

53

ต.ค.63 - ก.ย.64

54

ม.ค. - มี.ค.64

55

ต.ค.63 - ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม
เพื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทาแผน
พัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน คณะ
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผนพัฒนาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม
และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ประจาปีงบประมาณ 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลลาดยาว เช่น จัดทา
วารสาร,จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ จัดทา
ปฏิทนิ รายงานผลกาปฏิบตั ิงานประจาปี และสือ่
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการอบรมเผยแพร่กฏหมายน่ารู้
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเผยแพร่กฎหมาย
หรือจัดทาวารสาร สือ่ สิง่ พิมพ์เกีย่ วกับกฏหมาย
และเอกสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั ิงาน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจในส่วนของกองวิชาการฯ
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเทีย่ ว
อาเภอลาดยาว
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานทีศ่ ูนย์ฯ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น รถยนต์ เครือ่ งขยายเสียง อุปกรณ์ระบบเสียงไร้
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(บาท)
5,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วันหรือ
ไม่เกิน
30 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

50,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วันหรือ
ไม่เกิน
30 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วันหรือ
ไม่เกิน
30 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

240,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วันหรือ
ไม่เกิน
30 วัน

กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

9

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

56

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุสานักงาน

57

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

58

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

59

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

60

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

61

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

62

ต.ค.63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

63

ม.ค. - มี.ค.64

64

ต.ค. - ธ.ค.63

65

ต.ค. - ธ.ค.63

รายการ/จานวน (หน่วย)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประทวลผล
แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยหว่า 19 นิ้ว
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซือ้ เก้าอี้สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วิชาการฯ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กอง
วิชาการฯ
กอง
วิชาการฯ

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(บาท)
20,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

1,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

16,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

เฉพาะเจาะจง
22,000.00

-

-

5 วัน
เฉพาะเจาะจง

4,500.00

-

-

5 วัน
เฉพาะเจาะจง

10,000.00

-

-

-

-

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข
66

ต.ค.63-ก.ย.64

รายจ่ายเพื่อได้มาซึง่ บริการ

กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

10,๐๐๐.-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

10

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

67

ต.ค.63-ก.ย.64

68

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
และเพื่อค่าเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ และ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร
เครือ่ งดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั ิงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั ิงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองสาธารณสุข

69

ต.ค.63-ก.ย.64

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

2,817,600.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

100,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

20,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

2,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

1,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

(บาท)

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ค่าใช้สอย

วัสดุสานักงาน
70

ต.ค.63-ก.ย.64

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะเอนกประสงค์ กองสาธารณสุขฯ
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
เก้าอี๊ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

71

ต.ค.63-ก.ย.64

72

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟ หลอด
ไฟฟ้าฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถุงพลาสติก แปรง กองสาธารณสุขฯ
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ถูพื้นฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
วัสดุกอ่ สร้าง

73

ม.ค.64-ก.ย.64

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์
กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ประปา เหล็ก อิฐ ไม้ ปูนซีเมนต์ขาวฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

11

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

74

ต.ค.63-ก.ย.64

รายการ/จานวน (หน่วย)
วัสดุยานพาหนะขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์
แบตเตอรี่ น้ามันเบรกฯลฯ และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
75

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
แก๊สหุงต้ม น้ามันเครือ่ งฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

ม.ค.64-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯและอื่นๆทีจ่ าเป็น
และเกีย่ วข้อง

กองสาธารณสุขฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซือ้ พันธ์ไม้
ปุย๋ สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

กองสาธารณสุขฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รูปสีหรือขาว
ดาทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล
ฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

ต.ค.63-ก.ย.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุเครือ่ งแต่งกาย เช่นเสือ้ กางเกง
รองเท้า เสือ้ กัก๊ สะท้อนแสง ผ้าปิดปากปิดจมูกฯลฯ และ
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

80

ต.ค.63-ก.ย.64

ต.ค.63-ก.ย.64

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

350,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.00

-

-

15,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

2,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

15,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

20,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
81

50,000.00

ค่าวัสดุ
แผนงานสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
79

กาหนดส่ง
มอบ

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
78

วิธีจัดหา

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุการเกษตร
77

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

แผนงานสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
76

(บาท)

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

หมายเหตุ

12

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)
โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้า

82

พ.ย.63-ก.พ.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้า
เช่น ค่าจ้างเหมาหลอกท่อระบายน้า ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างฯลฯและอื่น ๆ
โครงการคัดแยกขยะ

83

ม.ค.64-ส.ค.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ เช่นค่าใช้จ่ายใน
การจัดอบรมให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย

84

พ.ย.63-ก.ย.64

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

40,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

150,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

130,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

2,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการคัดแยกขยะ
แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะ
มูลฝอย เช่น ค่าจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ค่า
กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
จัดซือ้ ดินเพื่อปรับสภาพหลุมฝังกลบขยะ ปรับปรุงภูมิทศั น์
รอบๆสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงการปรับปรุงสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

85

พ.ย.63-ส.ค.64

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก เช่น ค่าจัดซือ้ น้ายาฆ่าเชือ้ โรคไข้หวัดนก ค่าจัดซือ้
กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
วัสดุเครือ่ งแต่งกายป้องกันโรคไข้หวัดนกฯลฯ และอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

หมายเหตุ

13

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

86

ต.ค.63-ส.ค.64

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม อสม. และศึกษาดูงาน
กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
นอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจาเดือน
ของอสม. ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

87

88

ต.ค.63-ส.ค.64

ก.พ.64- ส.ค.64

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

30,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

30,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

5,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงค์กาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรณรงค์กาจัดยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารเครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมา

(บาท)

กองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

บริการ ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการรณรงค์กาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แผนงานสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น จัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกาเนิด
เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
เผยแพร่ความรู้ ป้ายโครงการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการวัดปลอดเหล้า

89

ก.ค.64- ส.ค.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัดปลอดเหล้า เช่น ค่าจัด
ประชุมผูเ้ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานวัดปลอดเหล้า ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายอิงค์เจ็ท แผ่นพับฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการวัดปลอดเหล้า

หมายเหตุ

14

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลือ่ นทีบ่ ริการประชาชน

90

ม.ค.64-ส.ค.64

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยเคลือ่ นทีบ่ ริการ
ประชาชน เช่น จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ ค่าจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการตัดผม
ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

5,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

4,500.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

1๕ วัน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

1๕ วัน

17,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

1๕ วัน

7,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

1๕ วัน

25,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

270,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

300,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

25,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

150,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลือ่ นทีบ่ ริการ
ประชาชน
91

ต.ค.63-พ.ย.63

92

ต.ค.63-พ.ย.63

93

ม.ค.64-มี.ค.64

ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซือ้ เก้าอี๊ทางาน จานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์สานักงาน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

จัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 150x76 x 75จานวน 1 ตัว

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

จัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์สาหรับประมวลผลจอขนาดไม่น้อยกว่า 19
กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร

94

ม.ค.64-มี.ค.64

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือ้ เครือ่ งสูบน้า แบบปัม๊ ชัก ขนาด 1.5 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง

95

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุสานักงาน

กองช่าง

96

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองช่าง

97

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุกอ่ สร้าง

กองช่าง

98

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

99

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุสานักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุกอ่ สร้าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

หมายเหตุ

15

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

100

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุการเกษตร

101

ต.ค. 63- ก.ย.64

วัสดุคอมพิวเตอร์

102

ต.ค. 63- ก.ย.64

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

103

ต.ค. 63- ก.ย.64

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ

รายการ/จานวน (หน่วย)

โครงการจ้าง
เหมาแรงงานปฏิบตั ิงาน
104

ต.ค. 63- ก.ย.64

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
กองช่าง
ประเภทวัสดุการเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
กองช่าง
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
กองช่าง
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
แผนงานเคหะและชุมชน
กองช่าง
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
กองช่าง
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่

105

ต.ค. 63- ก.ย.64

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง

106

ต.ค. 63- ก.ย.64

จัดซือ้ ตู้เก็บแบบแปลน ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว 5 ลิน้ ชัก

กองช่าง

107

ต.ค. 63- ก.ย.64

จัดซือ้ ตู้เหล็ก 4 ชัน้

กองช่าง

108

ต.ค. 63- ก.ย.64

จัดซือ้ เครือ่ งขุด – เจาะดิน

กองช่าง

109

ต.ค. 63- ก.ย.64

จัดซือ้ เครือ่ งตัดแต่งพุ่ม ขนาด 22 นิ้ว

กองช่าง

110

ต.ค. 63- ก.ย.64

จัดซือ้ กล้องวัดระดับ ขนาดกาลังขยาย 24 เท่า

กองช่าง

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างเหมา
แรงงานปฏิบตั ิงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์สารวจ

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

50,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

50,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

20,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

1,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

600,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

50,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

28,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

25,500.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

8,900.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

11,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

22,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

16

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

111

ต.ค. 63- ก.ย.64

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

112

ต.ค. 63- ก.ย.64

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3

113

ต.ค. 63- ก.ย.64

ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่เอกชน นิติบคุ คล
หรือบุคคลภายนอก

รายการ/จานวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
กองช่าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
กองช่าง
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
กองช่าง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ ่ายให้แก่

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ
5 วัน

10,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

1,426,000.00

-

-

e-bidding

50,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

120 วัน

3,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

12,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

40,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

30,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

8,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

349,200.00

ตกลงราคา

5 วัน

5,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

9,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

10,000.00

ตกลงราคา

5 วัน

120 วัน

เอกชน นิติบคุ คลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึง่
สิง่ ก่อสร้าง

114

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองคลัง

115

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

กองคลัง

116

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุสานักงาน

กองคลัง

117

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

118

ต.ค. 63 - ก.ย.64

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ

กองคลัง

119

ม.ค. - ก.พ. 64

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

กองคลัง

120

ต.ค. 63 - ก.ย.64

กองคลัง

121

ต.ค. 63 - ก.ย.64

โครงการจ้างเหมาแรงงานจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

122

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน

กองคลัง

123

ต.ค. 63 - ก.ย.64

ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะเหล็กทางาน

กองคลัง

กองคลัง

แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง

หมายเหตุ

17

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

124

ต.ค. 63 - ก.ย.64

125

ต.ค. 63 - ก.ย.64

126

128

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผรู้ ับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีจาเป็นสาหรับหน่วยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย.64

127

รายการ/จานวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองคลัง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลีย้ งรับรองในการประชุม ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่มต่างๆ เครือ่ งใช้ในการเลีย้ งรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ านิเทศงาน ตรวจเยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงาน

ต.ค. 63 - ก.ย.64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจในส่วนของ

ต.ค. 63 - ก.ย.64
ก.ย.-64

กองการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

(บาท)
10,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรอง
และพิธีการ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและงานบริหารทัว่ ไป
เกีย่ วกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

ตกลงราคา

5 วัน

เฉพาะ
10,000

-

-

10,000

-

-

2,671,200

-

-

10,000.-

-

-

เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

5 วัน

5 วัน

เฉพาะ

ปีงบประมาณ

เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

2563

5 วัน

ประเภท รายจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

129 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุสานักงาน

130 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุสานักงาน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุสานักงาน

20,000

10,000

-

-

-

-

เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

5 วัน

5 วัน

หมายเหตุ

18

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

131 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว

132 มีนาคม - กันยายน 2564 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง

133 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตุลาคม 2563 –
134

ก.ย.-64

135 มีนาคม - กันยายน 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุกอ่ สร้าง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

(บาท)

20,000

5,000

2,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

-

-

-

-

-

-

แผนงานการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

กองการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
ประเภท วัสดุนามั
้ นเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้
วัสดุการเกษตร

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุการเกษตร

136 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

137 มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
กองการศึกษา
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

138
มีนาคม - กันยายน 2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ประเภท รายจ่ายค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน

5,000

5,000

5,000

10,000.-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีจัดหา
เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

กาหนดส่ง
มอบ

5 วัน

5 วัน

5 วัน

เฉพาะ

ปีงบประมาณ

เจาะจง

2563

เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

หมายเหตุ

19

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

139
พ.ค.-64

รายการ/จานวน (หน่วย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ

(บาท)
5,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
-

-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
เจาะจง

5 วัน

- โครงการปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทศั น์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
140 มีนาคม - กันยายน 2564

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิ
กองการศึกษา ราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ

เฉพาะ
เจาะจง
10,000

-

-

5 วัน

- โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลลาดยาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
141 มีนาคม - กันยายน 2564

ตุลาคม 2563 –
142

ก.ย.-64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็กฯ

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

เฉพาะ
เจาะจง
10,000

-

-

249,106

-

-

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง

31 วัน

ประเภท วัสดุอาหารเสริม (นม)
143

144

ตุลาคม 2563 –
ก.ย.-64
ตุลาคม 2563 –
ก.ย.-64

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตาบลลาดยาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว
- เพื่อจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน
จานวน 7 ตัว

145 มีนาคม - กันยายน 2564

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

630,42.80

-

-

เฉพาะ
เจาะจง

2,721,004

-

-

เฉพาะ
เจาะจง

31 วัน

31 วัน

ประเภท วัสดุอาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท วัสดุอาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางาน

เฉพาะ
เจาะจง
31,500

-

-

5 วัน

หมายเหตุ

20

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

- เพื่อจัดซือ้ ตู้นิรภัย
ขนาด 150 กิโลกรัม
146 มีนาคม - กันยายน 2564 จานวน 1 หลัง

- เพื่อจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก
ขนาด 150x76x75 ซม.
147 มีนาคม - กันยายน 2564 จานวน 7 ตัว

- เพื่อจัดซือ้ โต๊ะประชุม
จานวน 20 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด
148 มีนาคม - กันยายน 2564

- เพื่อจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน
(แบบมัธยม) จานวน 40 ชุด
149 มีนาคม - กันยายน 2564

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ ตู้นิรภัย ขนาด 150 กิโลกรัม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็ก
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะประชุม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน

- เพื่อจัดซือ้ พัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง ชนิด 5 ใบพัด ขนาด
18 นิ้ว
150 มีนาคม - กันยายน 2564

จานวน 16 ตัว

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซือ้ พัดลมติดห้องเรียน

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
เจาะจง
32,500

-

-

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
79,600

-

-

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
21,920

-

-

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
79,600

-

-

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

วิธีจัดหา

5 วัน

เฉพาะ
29,600

-

-

เจาะจง

5 วัน

หมายเหตุ

21

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)
- เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งเชือ่ มโลหะ ARC 170 (MMA) 220 V
จานวน 1 เครือ่ ง

151 มีนาคม - กันยายน 2564

152 มีนาคม - กันยายน 2564

- เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งตัดหญ้า
(แบบข้อแข็ง) เครือ่ งยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง
กองการศึกษา
- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งเชือ่ มโลหะ
ARC 170 (MMA)

กองการศึกษา

จานวน 1 เครือ่ ง

153 มีนาคม - กันยายน 2564

154 มีนาคม - กันยายน 2564

- เพื่อจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพิ์
(lnk tank printer) จานวน 2 เครือ่ ง

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
และอาคารประกอบสาหรับโรงเรียนเทศบาลตาบลลาดยาว

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) เครือ่ งยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
เจาะจง
12,000

-

-

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
9,500

-

-

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
8,600

-

-

5 วัน

- ค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพิ์ (lnk tank printer)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท อาคารต่างๆ
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคาร
ประกอบ

เฉพาะ
เจาะจง
150,000

-

-

15 วัน

หมายเหตุ

22

แบบ ผด. 2

ที่

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ

- เพื่อต่อเติมโรงอาหาร (ต่อจากอาคารเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลลาดยาว)
155 มีนาคม - กันยายน 2564

กว้าง 10 เมตร ยาว 23 เมตร
(ตามรูปแบบทีเ่ ทศบาลกาหนด)

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

แผนงานการศึกษา
กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเภท อาคารต่างๆ
- โครงต่อเติมโรงอาหาร

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
365,000

-

-

เจาะจง

90 วัน

(ต่อจากอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3)
- เพื่อต่อเติมห้องเรียน-ห้องสมุด ชัน้ ล่างอาคาร 1 จานวน 3
ห้อง
(ตามรูปแบบทีเ่ ทศบาลกาหนด)
156 มีนาคม - กันยายน 2564

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
157

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา ประเภท อาคารต่างๆ
- โครงต่อเติมห้องเรียน-ห้องสมุด
ชัน้ ล่างอาคาร 1 จานวน 3 ห้อง

เจาะจง
430,000

-

-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

มีนาคม – สิงหาคม2564

เฉพาะ

90 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
15,000

-

-

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
158

มีนาคม – สิงหาคม2564 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนชุมชน

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

เฉพาะ
เจาะจง
15,000

-

-

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการจัดทาแผนชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดอบรมหรือส่งเสริมกลุม่ อาชีพต่างๆ
159

มีนาคม – สิงหาคม2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ
หมวดอื่นๆ
- โครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพ

เฉพาะ
เจาะจง
10,000

-

-

5 วัน

หมายเหตุ

23

แบบ ผด. 2

ที่

160

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

รายการ/จานวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงานและศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เฉพาะ

ดูงานนอกสถานที่

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

เจาะจง

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

50,000

-

-

กาหนดส่ง
มอบ

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ศึกษาดูงาน

161

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุม่ สตรีและทัศน
ศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เฉพาะ

ดูงานนอกสถานที่

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

เจาะจง

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

พฤศจิกายน – ธันวาคม
2564

50,000

-

-

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการพัฒนากลุม่ สตรี
และทัศนศึกษาดูงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เฉพาะ

และเยาวชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

เจาะจง

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

162 มกราคม – สิงหาคม 2564

5,000

-

-

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
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พฤศจิกายน 2563 กันยายน 2564

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการรวมกลุม่
ประกอบอาชีพแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

กองการศึกษา

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะ
หมวดอื่นๆ
- โครงการส่งเสริมการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร

เฉพาะ
เจาะจง

5,000

-

-

11 วัน

หมายเหตุ

24

แบบ ผด. 2

ที่

164

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

มกราคม - กันยายน
2564

รายการ/จานวน (หน่วย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลลาดยาว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

กองการศึกษา

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะ
หมวดอื่นๆ

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
เจาะจง

15000

-

-

5 วัน

- โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลลาดยาว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
165

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแลพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตุลาคม 2563 - กันยายน
ในโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
2564
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

เฉพาะ
เจาะจง
5,000

-

-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
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กุมภาพันธ์ – สิงหาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
2564
วางแผนพัฒนาเทศบาล

กองการศึกษา

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะ
หมวดอื่นๆ
- โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการวางแผน

เฉพาะ
เจาะจง

5,000

-

-

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
167

มกราคม – สิงหาคม
2564

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา อปท.
เกมส์ และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ
หมวดอื่น ๆ
- โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

5 วัน

เฉพาะ
เจาะจง
25,000

-

-

5 วัน

หมายเหตุ

25

แบบ ผด. 2

ที่

168

ช่วงเวลาที่ ต้องการ
จัดหา

ม.ค.-64

รายการ/จานวน (หน่วย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตาบลลาดยาว
หน่วยงาน
งบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
กองการศึกษา เข้าลักษณะ

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
(บาท)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและ
งานประเพณีทอ้ งถิน่ ไทย

กาหนดส่ง
มอบ

เฉพาะ
เจาะจง
50,000

-

-

5 วัน

หมวดอื่นๆ
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

พฤศจิกายน -กันยายน
2564

วิธีจัดหา

กองการศึกษา

ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะ
หมวดอื่นๆ
- โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา
และงานประเพณีทอ้ งถิน่ ไทย

เฉพาะ
เจาะจง

80,000

-

-

5 วัน

หมายเหตุ

