แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

1

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

730,000

ตกลงราคา

5 , 7 , 30

2

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

50,000

ตกลงราคา

5

3

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้ง

งานบริ หารทัว่ ไป

50,000

ตกลงราคา

5

4

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการ 5 ส.

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

120,000

ตกลงราคา

5

5

ม.ค. 59 - มี.ค. 59

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

60,000

ตกลงราคา

5

6

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

50,000

ตกลงราคา

5

7

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุสานักงาน

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

250,000

ตกลงราคา

5

8

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

20,000

ตกลงราคา

5

9

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุงานบ้านงานครัว

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

60,000

ตกลงราคา

5

10

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุยานพาหนะขนส่ง

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

20,000

ตกลงราคา

5

11

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

150,000

กรณี พิเศษ

5 , 30

โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
บุคลากร

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

หมำยเหตุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

12

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

13

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุการเกษตร

14

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

15
16

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด

หมำยเหตุ

ส่ งมอบ (วัน)

งานบริ หารทัว่ ไป

10,000

ตกลงราคา

5

งานบริ หารทัว่ ไป

90,000

ตกลงราคา

5

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

30,000

ตกลงราคา

5

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุคอมพิวเตอร์

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

70,000

ตกลงราคา

5

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วัสดุอื่นๆ

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

10,000

ตกลงราคา

5

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

26,000

ตกลงราคา

5

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่ องปรับ
อากาศแบบแยกส่ วน ชนิ ดตั้งพื้นหรื อ
17

เม.ย. - มิ.ย. 59

ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
15000 บีทีย(ู รวมค่าติดตั้ง)
จานวน 1 เครื่ อง

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-3-

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
18

เม.ย. - มิ.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด

หมำยเหตุ

ส่ งมอบ (วัน)

ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซื้อพัดลมไอน้ า
ขนาด 24 นิ้ว ชนิ ดเคลื่อนที่ จานวน

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไป

ตกลงราคา

5

ตกลงราคา

5

42,000

ตกลงราคา

5

50,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

15,000

ตกลงราคา

5

67,500

3 เครื่ อง
19

เม.ย. - มิ.ย. 59

ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่ องคอม
พิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล

30,000

แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่ อง
20

เม.ย. - มิ.ย. 59

ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่ องคอม
พิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่ อง

21

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์

22

มี.ค. 59 - มิ.ย. 59 โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน

23

ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ในองค์กร

(ลงชื่ อ) ........................................................

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

(ลงชื่อ) ..............................................................

(ลงชื่ อ) .............................................................

(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-4-

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
24

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
อัคคีภยั สาหรับประชาชน

25

ธ.ค. 58 - เม.ย. 59 โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนช่ วงเทศกาลสาคัญ

26

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

27

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ม.ค. 59 - ก.ย. 59 โครงการฝึ กอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพอาสาสมัครป้ องกันภัย

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด

หมำยเหตุ

ส่ งมอบ (วัน)

15,000

ตกลงราคา

5

50,000

ตกลงราคา

5

15,000

ตกลงราคา

5

150,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

แผนงานการรักษาความ
สานักงานปลัด สงบภายใน

ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
28

พ.ค. 59 - ส.ค. 59 โครงการฝึ กอบรมและซ้อมแผนเตรี ยม
การรับมือการเกิดแผ่นดินไหว

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-5-

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
29

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

มิ.ย. 59 - ส.ค. 59 โครงการฝึ กอบรมและป้ องกันวาตภัย
อุทกภัย และลดอุบตั ิภยั ทางน้ า

30

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการรณรงค์และส่งเสริ มการสวม
หมวกนิ รภัย 100%

31
32
33
34

ม.ค. 59 - มิ.ย. 59 โครงการคักแยกขยะ
ม.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการจัดการและกาจัดขยะมูลฝอย
พ.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการชุ มชนปลอดลูกน้ ายุงลาย
เม.ย. 59 - มิ.ย. 59 โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ฆ่าลูกน้ ายุงลาย

35

พ.ค. 59 - ก.ค. 59 โครงการป้ องกัน แก้ไข และกาจัดโรค
ระบาด โรคติดต่อ

(ลงชื่ อ) ........................................................

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด

หมำยเหตุ

ส่ งมอบ (วัน)

15,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

50,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

100,000

ตกลงราคา

5

กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

(ลงชื่อ) ..............................................................

(ลงชื่ อ) .............................................................

(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
36

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนขั บ้า

37
38

มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการอบรมป้ องกันโรคอุบตั ิซ้ า
เม.ย. 59 - มิ.ย. 59 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรค
อุบตั ิใหม่

39
40

ก.พ. 59 - ก.ค. 59 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
ม.ค. 59 - มี.ค. 59 โครงการชุ มชนร่ วมใจป้ องกันภัยโรค
ติดต่อ

41

เม.ย. 59 - มิ.ย. 59 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องสมุนไพร
ห่างไกลโรค

(ลงชื่ อ) ........................................................

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

(ลงชื่อ) ..............................................................

หมำยเหตุ

(ลงชื่ อ) .............................................................

(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-7แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
42
43

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

ม.ค. 59 - มี.ค. 59 โครงการตรวจเยี่ยมคนไร้ที่พ่ งึ
ม.ค. 59 - มี.ค. 59 โครงการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวก
แก่ผพู ้ ิการ

44
45
46
47
48

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ธ.ค. 58 - ก.พ. 59
ก.พ.-59
ก.พ.-59
เม.ย.-59

โครงการเพื่อนใจผูไ้ ด้รับผลกระทบเอดส์
โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พ่ งึ
โครงการเยี่ยมบ้านผูพ้ ิการ
โครงการเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียง
โครงการวันผูส้ ู งอายุ

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-8 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
49

ธ.ค.-58

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการส่งเสริ มกิจกรรมผูส้ ูงอายุใน
ชุ มชน

50
51

พ.ย.-58
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

โครงการส่งเสริ มผูเ้ ฒ่าใส่ ใจสุขภาพ
โครงการส่งเสริ มสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคมแก่คนไร้ที่พ่ งึ

52
53
54

ก.พ.-59
เม.ย.-59
ม.ค. 59 - ก.พ. 59

โครงการส่งเสริ มสุ ขภาพผูพ้ ิการ
โครงการส่งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

โครงการสร้างรอยยิม้ ฟื้ นฟูจิตใจคนพิการ
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สานักงานปลัด
และผูด้ ูแลคนพิการ
สังคมสงเคราะห์

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

20,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-9แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
55
56

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ธ.ค.58

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการสร้างรอยยิม้ ให้ผสู้ ูงอายุ
โครงการสารวจ จัดเก็บข้อมูลคนไร้ที่พ่ งึ
อบต.รอบเวียง

57

ม.ค. 59 - มี.ค. 59

โครงการสารวจสิ่ งอานวยความสะดวก
ผูพ้ ิการเพื่อการใช้งานที่เป็ นปกติ

58
59

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานด้านกลุ่ม
พลังมวลชน

60

ก.พ. 59 - ก.ค. 59

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานตามแผน
ปฏิบตั ิการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

งานส่งเสริ มและสนับสนุน

สานักงานปลัด ความเข็มแข็งชุมชน

หมำยเหตุ

สานักงานปลัด

10,000

ตกลงราคา

5

ต้นแบบ ด้านการป้ องกันการทุจริ ต

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

-10 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
61

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
ค่าใช้จา่ ยศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อเอา
ชนะยาเสพติด

62
63

ก.พ. 59 - มิ.ย. 59
เม.ย.-59

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
โครงการกิจกรรมป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

64

65

ส.ค. 59

ส.ค. 59

โครงการความรู ้สู่ชุมชน วันสตรี สากล

โครงการเชิ ดชูสตรี เก่งตาบลรอบเวียง

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

30,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

66

เม.ย. 5- มิ.ย. 59

โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

สานักงานปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

50,000

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ตกลงราคา

5

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 11 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
67

68

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

มิ.ย. 59 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการปรองดองสมานฉันท์ในชุ มชน

โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

69
70

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ก.ค. 59 -ก.ย. 59

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
โครงการฝึ กอบรมการทาน้ าปุ๋ ยหมัก
อินทรี ยช์ ี วภาพ

71

ก.พ. 59 - มิ.ย. 59

โครงการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความรู้ ดา้ น

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

50,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

สานักงานปลัด

ช่ างยนต์
72

ก.พ. 59 - มิ.ย. 59

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

ความเข็มแข็งชุมชน

โครงการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความรู้ ดา้ น
ช่ างเสริ มสวย

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

สานักงานปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
73

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
หาดเชี ยงราย

74
75
76

เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการเพิ่มศักยภาพการทาอาหาร
เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการเพิม่ ศักยภาพงานคหกรรม
มิ.ย. 59 - ก.ย. 59

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ

77

ธ.ค. 58 - มิ.ย. 59

โครงการส่งเสริ มการจัดทาแผนชุ มชน

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

200,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

25,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

และแผนพัฒนาท้องถิ่น
78

เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการส่งเสริ มการทาหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้า

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

สานักปลัด
สานักปลัด

ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 13 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
79
80

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการส่งเสริ มการแปรรู ปอาหาร
มิ.ย. 59 - ก.ย. 59

โครงการส่งเสริ มชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง

81

มี.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการส่งเสริ มอาชี พหัตถกรรม
พื้นบ้าน

82

ส.ค. 59

โครงการสตรี ยคุ ใหม่ใส่ใจประชาคม
อาซียน

83

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

20,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

สานักปลัด
84

เม.ย. 59

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี และ

ความเข็มแข็งชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

งานส่งเสริ มและสนับสนุน

สานักปลัด

ความเข็มแข็งชุมชน

บุคคลในครอบครัว

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 14 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
85

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

งานส่งเสริ มและสนับสนุน

สานักปลัด

ความเข็มแข็งชุมชน

20,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

120,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5,7,30
5

ราชการ พ.ศ.2540
86

ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นกฎหมาย
และประชาธิปไตยสาหรับประชาชน

87

เม.ย. 59 - มิ.ย. 59

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องอาหาร
อาเซียน

88
89

1ต.ค. 58 -30 ก.ย. 59 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ
มค.- มิ.ย. 58

โครงการให้ความรู้ ภาษีประชาชน

สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง

งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน

งานบริ หารงานคลัง
งานบริ หารงานคลัง

หมำยเหตุ

90

1ต.ค. 58 -30 ก.ย. 59 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

กองคลัง

91

1ต.ค. 58 -30 ก.ย. 59 ค่าวัสดุสานักงาน

กองคลัง

92

1ต.ค. 58 -30 ก.ย. 59 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

งานบริ หารงานคลัง
งานบริ หารงานคลัง
งานบริ หารงานคลัง

20,000
70,000
50,000

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5
5

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 15 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

93
94
95
96

97

เม.ย.-มิ.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จานวน 1 เครื่ อง

1ต.ค. 58 -30 ก.ย. 59 ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
ต.ค.58 - ก.ย. 59

ค่าจ้างเหมาบริ การ

ต.ค.58 - ก.ย. 59

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการปรับปรุ งผัง
เมืองรวมเมืองเชี ยงราย

ม.ค.59 - พ.ค. 59

โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เพื่อ

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

กองคลัง

งานบริ หารงานคลัง

30,000

ตกลงราคา

5

กองคลัง

งานบริ หารงานคลัง

15,000

ตกลงราคา

5

กองช่าง

เคหะและชุมชน

310,000

ตกลงราคา

30

กองช่าง

เคหะและชุมชน

50,000

ตกลงราคา

5,7

กองช่าง

เคหะและชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5,7

หมำยเหตุ

97

กองช่าง

เคหะและชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5,7

กองช่าง

เคหะและชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5,7

รองรับการเกิดแผ่นดินไหว
98

ต.ค.58 - ก.ย. 59

โครงการอบรมให้ความรู้การกาจัดน้ า
เสี ยในชุมชน

99

ต.ค.58 - ก.ย. 59

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

กองช่าง

เคหะและชุมชน

100,000

ตกลงราคา

5,7

100

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุสานักงาน

กองช่าง

เคหะและชุมชน

30,000

ตกลงราคา

5,7

101

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

กองช่าง

เคหะและชุมชน

150,000

ตกลงราคา

5,7

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 16 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

แบบ ผด.2

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

102

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

150,000

สอบราคา

5,7

103

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

5,000

สอบราคา

5,7

104

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองช่าง

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

10,000

สอบราคา

5

105

ต.ค.58 - ก.ย. 59

วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

50,000

สอบราคา

5

106

ต.ค.58 - ก.ย. 59

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์

กองช่าง

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

15,000

สอบราคา

5,7

หมำยเหตุ

107

ต.ค.58 - ก.ย. 59

108

ก.ค. 59 - ก.ย. 59

ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.
สายบ้านป่ าบง หมูท่ ี่ 3

109

ก.ค. 59 - ก.ย. 59

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8
บ้านป่ ายางมนใหม่ หมูท่ ี่ 5

110

ม.ค. 59 - มิ.ย 59

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

300,000

สอบราคา

5,7

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

261,000

สอบราคา

45

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

492,700

สอบราคา

45

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

108,200

สอบราคา

45

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปิ ด ซอย 2 บ้านป่ ายางมน ม.2

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 17 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
111

ม.ค. 59 - มิ.ย 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

ม.ค. 59 - มิ.ย. 59

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปิ ด ถนนสายป่ ายางมน หมูท่ ี่ 2

112

หน่ วยงำน

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

202,500

สอบราคา

45

กองช่าง

งานไฟฟ้ า,ถนน

354,600

สอบราคา

45

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบเหลี่ยมมีฝาปิ ด ซอย 9 บ้านหนอง
ด่าน

หมำยเหตุ

113

ต.ค.58 - ธ.ค. 58

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ชนิดช่องเดียว หนึ่งแห่ง

114

พ.ย. 58 - มิ.ย. 59

ต.ค.59 - มิ.ย.59

การโยธา

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก บ้านหนองด่าน ม. 1

115

อุตสาหกรรมและ

กองช่าง

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

สอบราคา

60

4,944,500

ระบบ
อิเล็กทรอนิคส์

180

2,300,000

ระบบ
อิเล็กทรอนิคส์

90

อุตสาหกรรมและ
กองช่าง

การโยธา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์
ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค
และกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า

180,000

บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ มชน

กองช่าง

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
116
117
118

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
จ้างเหมาบริ การ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
วัสดุสานักงาน

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

255,000

ตกลงราคา

30,5,7

50,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

119

120
121

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านและงานครัว
ค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ ายางมน

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

90,800

ตกลงราคา

30

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
122

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
ค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม)
โรงเรี ยนบ้านป่ ายางมน

123

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

195,452

ตกลงราคา

30

5,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

124
125
126
127
128

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

10,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5,7

15,000

ตกลงราคา

5

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
129

มิ.ย. 59 - ส.ค. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม
IQ และ EQ

130

มิ.ย. 59 - ส.ค. 59

โครงการกินดี อยูด่ ี ป้ องกันโรค

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

131

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

โครงการเข้าค่ายจริ ยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

132
133
134

มิ.ย. 59 - ส.ค. 59
มี.ค. 59 - พ.ค. 59
มี.ค. 59 - พ.ค. 59

โครงการคนเก่งปราบลูกน้ ายุงลาย
โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา
โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม

งานบริ หารทัว่ ไป

ม.ค. 59 - มี.ค. 59

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้
นอกสถานที่

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

80,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

เกี่ยวกับการศึกษา

ด้านยาเสพติด
135

25,000

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ
136
137

ม.ค.-59
มี.ค. 59 - ก.ย. 59

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการศูนย์วยั ใส

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

40,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

โครงการส่งเสริ มและเพิ่มความรู้ ดา้ น
138

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

ภาษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม

งานบริ หารทัว่ ไป

ส่วนการศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5

เกี่ยวกับการศึกษา

10,000

ตกลงราคา

5

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

20,000

ตกลงราคา

5

ศาสนา วัฒนธรรม

เกี่ยวกับการศึกษา

ประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์และบาเพ็ญ
139

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

ประโยชน์ศาสนสถาน
ตาบลรอบเวียง

140

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

ศาสนา วัฒนธรรม

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

ส่วนการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
141

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน

ศาสนา วัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม

50,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

และนันทนาการ
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดแข่งขันกีฬา
142

ม.ค. 59 - มี.ค. 59

ประจาตาบลรอบเวียงสัมพันธ์

ส่วนการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม

100,000

ตกลงราคา

5

25,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
143

ธ.ค. 58 - ก.ค. 59

ค่าใช้จา่ ยโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

ศาสนา วัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
144

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

วัสดุกีฬา

ศาสนา วัฒนธรรม

ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 23 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา
145

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

วัสดุดนตรี

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

50,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

และนันทนาการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจา
146

ม.ค. 59 - ก.ย. 59

หมูบ่ า้ นป่ ายางมน หมูท่ ี่ 5

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

174,100

สอบราคา

60

60,000

ตกลงราคา

30

60,000

ตกลงราคา

30

5,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
โครงการก่อสร้างลานออกกาลังกาย
147

ม.ค. 59 - ก.ย. 59

กลางแจ้ง พร้อมเครื่ องออกกาลังกาย

ส่วนการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

จานวน 5 ชุ ด หมู่ 1
โครงการก่อสร้างลานออกกาลังกาย
148

ม.ค. 59 - ก.ย. 59

กลางแจ้ง พร้อมเครื่ องออกกาลังกาย

และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

ม.ค. 59 - ส.ค. 59

โครงการคนดีศรี รอบเวียง

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

จานวน 5 ชุ ด หมู่ 4
149

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 24 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ผด.2

องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา
150

มี.ค. 59 - ส.ค. 59

โครงการเชิ ดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

5,000

ตกลงราคา

5

หมำยเหตุ

และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา
151

ส.ค. 59 - ก.ย. 59

โครงการตานก๋ วยสลาก

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
โครงการถ่ายทอดและสื บสาน
152

มี.ค. 59 - ก.ย. 59

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

153

ต.ค.-58

โครงการทาบุญวันพระ

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

154

ส.ค. 59 - ก.ย. 59

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 25 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

หมำยเหตุ

155

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

70,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ภาษา
156

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

ล้านนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

157

เม.ย.-59

โครงการรดน้ าดาหัวผูส้ ูงอายุ

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

158

ธ.ค.-59

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 26 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน (บำท)

วิธีกำรจัดหำ

กำหนด
ส่ งมอบ (วัน)

หมำยเหตุ

ส่วนการศึกษา
159

ส.ค.-59

โครงการวันแม่แห่งชาติ

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

100,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
160

มี.ค. 59 - พ.ค. 59

แก่เด็ก เยาวชน

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริ มเด็ก
161

มี.ค. 59 - ก.ย. 59

และเยาวชนสวดมนต์

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

162

ก.ค. 59 - ส.ค. 59

โครงการส่งเสริ มประเพณี เข้าพรรษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการส่งเสริ มประเพณี
163

พ.ย.-58

ลอยกระทง

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

- 27 -

แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง
ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

กำหนด

หมำยเหตุ

เจ้ ำของเงิน
โครงการส่งเสริ มประเพณี
164

ต.ค.-58

วันออกพรรษา

ส่วนการศึกษา

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ประเภท จำนวน (บำท)

ส่ งมอบ (วัน)

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศาสนา วัฒนธรรม

5,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

5,000

ตกลงราคา

5

และนันทนาการ
โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์
165

เม.ย. 59 - ส.ค. 59 วัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศานสา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการสรงน้ าพระ
166

เม.ย.-59

ในวันปี๋ ใหม่เมือง

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศานสา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
ส่วนการศึกษา

167

มิ.ย.-59

โครงการไหว้ครู

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศานสา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
- 28 แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2559
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลรอบเวียง

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
แบบ ผด.2

ลำดับที่ ช่ วงเวลำทีเ่ ริ่มจัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)
โครงการอุย้ สอนหลาน

168

มิ.ย. 59 - ก.ย. 59

สื บสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่ วยงำน

เงินงบประมำณ

เจ้ ำของเงิน

แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวนเงิน (บำท)

ส่วนการศึกษา

เงินนอกงบประมำณ

วิธีกำรจัดหำ

ประเภท จำนวน (บำท)

กำหนด

หมำยเหตุ

ส่ งมอบ (วัน)

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศานสา วัฒนธรรม

5,000

ตกลงราคา

5

382,900

สอบราคา

60

382,900

สอบราคา

60

และนันทนาการ
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ
169

ม.ค.-59

พิธีฌาปนกิจ หมู่ 3

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับศานสา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ
170

ม.ค. 58 - ก.ย. 59

พิธีฌาปนกิจ หมู่ 5

ส่วนการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม กับสาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

(ลงชื่ อ) ........................................................
(นางสิ ดาพร ติ๊ปโคตร)
นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นางวันเพ็ญ ยะฝั้น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่ อ) .............................................................
(นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล

