แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

12
13

ม.ค.-ก.ย.61
ม.ค..61–ก.ย.61

ประเภทวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
อำหำรเสริ มนม ศพด.ศดว.
วัสดุอื่นๆ
-จัดซื้อชุดหมี
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
กำรเคหะและชุมชน
กำรเคหะและชุมชน
แผนงำนกำรเกษตร
งำนกำรศึกษำ
งำนกำรศึกษำ

300,000
20,000
20,000
400,000
70,000
300,000
300,000
20,000
50,000
30,000
1,680,508

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

แผนงำนสำธำรณสุ ข
แผนงำนกำรพำณิชย์

15,000
150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

13
14
15

มี.ค.61-มิ.ย.61
มี.ค.61-มิ.ย.61
มี.ค.61-มิ.ย.61

16

ม.ค.61-มี.ค.61

17

ม.ค.61-มี.ค.61

18

ม.ค.61-มี.ค.61

19

ม.ค.61-มี.ค.61

20

ม.ค.61-มี.ค.61

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
-จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
-ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ
ครุภณ
ั ฑ์ การเกษตร
-จัดซื้อเครื่ องพ่นหมอกควัน
จำนวน 1 เครื่ อง
ครุภณ
ั ฑ์ อื่นๆ
-จัดซื้อตูค้ อนโทรลไฟฟ้ำ 1
แรงม้ำ จำนวน 3 ตู ้
-จัดซื้อตูค้ อนโทรลไฟฟ้ำ 1.5
แรงม้ำ จำนวน 3 ตู ้
-จัดซื้อปั๊มน้ ำบำดำล ขนำด 1
แรงม้ำพร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด
-จัดซื้อปั๊มน้ ำบำดำล ขนำด 1.5
แรงม้ำพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด
-

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ ง
มอบ(วัน)

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนกำรศึกษำ

7,000
3,000
22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

59,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรพำณิชย์

60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรพำณิชย์

150,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรพำณิชย์

116,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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

ประเภทค่ำใช้สอย
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
-รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
-รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง ฯ
-ค่ำชดใช้ค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำ
สิ นไหมทดแทน
-โครงกำรจัดงำนวันสำคัญ
สถำบันชำติ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
-ค่ำใช้จ่ำยศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำร
-ค่ำจัดซื้อพวงมำลำ ช่อดอกไม้
-โครงกำรประชุมร่ วมท้องถิ่นฯ
-ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน
( บำท)

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
บริ หำรงำนคลัง
กำรเคหะและชุมชน
งำนกำรศึกษำ
งำนสำธำรณสุ ข
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

700,000
50,000
50,000
80,000
940,000
80,000
30,000

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7
7
7
7
7

100,000

-

เฉพำะเจำะจง

7

200,000
20,000
10,000
20,000
200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7
7
7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

36
37

ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60

38

ต.ค.60-ก.ย.61

39
40
41

พ.ย.60-ก.ค.61
ธ.ค.60-มิ.ย.61
ธ.ค.60-เม.ย.61

42

ก.พ.60-ส.ค.61

43
44

ก.พ..60-มิ.ย.61
ม.ค.60-มิ.ย.61

45
46

ม.ค.61-ก.พ.61
ม.ค.61-ส.ค.61

47

ม.ค.61-ก.ย.61

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

-โครงกำรเทศบำลสัญจร
-โครงกำรแห่ เทียนเข้ำพรรษำแห่
ปรำสำทผึ้ง
-โครงกำรจัดส่ งนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่
ร่ วมแข่งขันกีฬำ
-โครงกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
-โครงกำรลดอุบตั ิเหตุอุบตั ภิ ยั ช่วง
เทศบำล
-โครงกำรฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั
-โครงกำรฝึ กอบรมทบทวน อปพร.ฯ
-โครงกำรส่ งเสริ ม สนับสนุ นกำร
ปฏิบตั ิงำน อปพร.
-โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งโรงเรี ยนอนุ บำล
เทศบำลตำบลจุมจัง
-โครงกำรส่ งเสริ มศักยภำพเยำวชน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนกำรศำสนำฯ

30,000
22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

แผนงำนกำรศำสนำฯ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7
7
7
7

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนรักษำควำมสงบฯ

20,000
100,000
60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7

งำนรักษำควำมสงบฯ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

งำนรักษำควำมสงบฯ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

งำนรักษำควำมสงบฯ
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนกำรศึกษำ

60,000
50,000
354,528

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7

แผนงำนกำรศึกษำ

60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

48
49

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

ม.ค.61-ส.ค.61
ม.ค.61-ส.ค.61

50
51

ม.ค.61-ส.ค.61
ม.ค.61-ส.ค.61

52

ม.ค.61-ส.ค.61

53

ม.ค.61-ส.ค.61

54

ม.ค.61-ส.ค.61

55

ม.ค.61-พ.ค.61

56

มี.ค.61-ส.ค.61

57

เม.ย.61-ก.ค.61

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

-โครงกำรฝึ กอำชีพและกิจกรรมต่ำงๆ
ให้แก่เด็ก เยำวชน กลุ่มสตรี
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพ ทักษะ
ควำมรู ้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกำส/พิกำร/ผูส้ ู งอำยุ
-โครงกำรเพื่อชีวติ สดใสวัยสู งอำยุ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหำยำเสพติดและรักษำควำมสงบ
เรี ยบร้อย
-โครงกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร
-โครงกำรส่ งเสริ มกำรดำเนิ นชีวติ ตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงกำรฝึ กอบรมกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์
ชีวภำพ
-โครงกำรป้ องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ

--โครงกำรรณรงค์ส่งเสริ มกำรใช้หญ้ำ
แฝกตำมแนวพระรำชดำริ
-โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม

125,000

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)
-

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

เฉพำะเจำะจง
7

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
7

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ

20,000
175,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

แผนงำนกำรเกษตร

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7
7

7
แผนงำนกำรเกษตร

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

แผนงำนกำรเกษตร

30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

60,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเกษตร

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเกษตร

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

58

มี.ค.61-พ.ค.61

59

มี.ค.61-พ.ค.61

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

-โครงกำรควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้ำ
-โครงกำรส่ งเสริ มสนับสนุนกำร
ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

แผนงำนสำธำรณสุ ข

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

75,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
กองช่ าง เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร
จัดหำ

60

มี.ค.61-มิ.ย.61

61

มี.ค.61-มิ.ย.61

62

ม.ค.61-ก.ย.61

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

ประเภททีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคก
กลำง หมู่ที่ 6 สำยบ้ำนโคกกลำง – วัด
ป่ ำนำเหนื อ (ต่อจำกเดิม) ยำว 97 ม. ก.
5.00 ม. หนำ 0.15 ม.
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนน้อย
เจริ ญ ม.8 สำยนำยกิตติเดช-บ้ำนนำย
ไสว ย.105.00 ม.ก.5.00 ม.หนำ 0.15 ม
-โครงกำรบำรุ งรักษำและปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้ำงที่ถึงกำหนด
ระยะเวลำที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

จำนวน
(บำท)
290,700

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

329,000

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

700,000

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน
( บำท)

-

-

-

-

-

-

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ ง
มอบ(วัน)

เฉพำะเจำะจง

60

เฉพำะเจำะจง

60

เฉพำะเจำะจง

30

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2

ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร
จัดหำ

63

พ.ย.60 –ก.ค.61

64

พ.ย.60 - ก.ค.61

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

ประเภททีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำแบบ
บำดำลขนำดใหญ่ บ้ำนน้อยเจริ ญ ม.8
ต.จุมจัง อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสิ นธุ์
ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ ำ

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำแบบ
บำดำลขนำดใหญ่ บ้ำนอ่ำงแก้ว ม.14
ต.จุมจัง อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสิ นธุ์
ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ ำ

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

(ลงชื่อ)...........................................
(นางโสรญา ศรีชะตา)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).......................................
( นางกานท์ ปิยาภรณ์ ตาลศรี)
ผู้อานวยการกองคลัง

จำนวน
(บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ ง
มอบ(วัน)

-

-

2,916,500 ประกำศ
เชิญชวน

180

-

-

2,916,500 ประกำศ
เชิญชวน

180

(ลงชื่อ)........................................
( นายอภิศักดิ์ สังฆะวัน)
ปลัดเทศบาล

หมำยเหตุ

(ลงชื่อ)...........................................
( นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์)
นายกเทศมนตรี

