
ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

1  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 730,000                ตกลงราคา 5 , 7 , 30

2  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 50,000                  ตกลงราคา 5

3  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งานบริหารทัว่ไป 50,000                  ตกลงราคา 5

4  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 โครงการ 5 ส. ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 120,000                ตกลงราคา 5

5  ม.ค. 59 -  มี.ค. 59
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บคุลากร

ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 60,000                  ตกลงราคา 5

6  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 50,000                  ตกลงราคา 5

7  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุส านกังาน ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 250,000                ตกลงราคา 5

8  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5

9  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 60,000                  ตกลงราคา 5

10  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุยานพาหนะขนส่ง ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5

11  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 150,000                กรณีพิเศษ 5 , 30

                                                                                                                                                                    แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

12  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

13  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุการเกษตร งานบริหารทัว่ไป 90,000                  ตกลงราคา 5

14  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000                  ตกลงราคา 5

15  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 70,000                  ตกลงราคา 5

16  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุอ่ืนๆ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับ

อากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

15000 บีทีย(ูรวมค่าติดตั้ง)

จ านวน 1 เคร่ือง

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

     - 2 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 26,000                  ตกลงราคา 5 เม.ย. -  มิ.ย. 5917



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

18  เม.ย. -  มิ.ย. 59 ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือพดัลมไอน ้า

ขนาด 24 น้ิว ชนิดเคล่ือนท่ี จ  านวน

3 เคร่ือง

19  เม.ย. -  มิ.ย. 59 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอม

พิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

20  เม.ย. -  มิ.ย. 59 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอม

พิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 2 เคร่ือง

21  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป 50,000                  ตกลงราคา 5

22   มี.ค. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการงดเผาเพ่ือลดหมอกควนั แผนงานการรักษาความ 5,000                    ตกลงราคา 5

สงบภายใน

23  ม.ค. 59 -  เม.ย. 59 โครงการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั แผนงานการรักษาความ

ในองคก์ร สงบภายใน

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา 5

5

5

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั 15,000                  ตกลงราคา 5

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

67,500                  

30,000

42,000                  

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 

     - 3 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

24  ม.ค. 59 -  เม.ย. 59 โครงการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั แผนงานการรักษาความ

อคัคีภยัส าหรับประชาชน สงบภายใน

25  ธ.ค. 58 -  เม.ย. 59 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง แผนงานการรักษาความ

ถนนช่วงเทศกาลส าคญั สงบภายใน

26  มี.ค. 59 -  พ.ค. 59 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและ แผนงานการรักษาความ

แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ สงบภายใน

27  ม.ค. 59 -  ก.ย. 59 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิม แผนงานการรักษาความ

ประสิทธิภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยั สงบภายใน

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

28  พ.ค. 59 -  ส.ค. 59 โครงการฝึกอบรมและซอ้มแผนเตรียม แผนงานการรักษาความ

การรับมือการเกิดแผ่นดินไหว สงบภายใน

ส านกังานปลดั 150,000                ตกลงราคา 5

10,000                  ตกลงราคา 5

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

     - 4 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

15,000                  ตกลงราคา 5

50,000                  ตกลงราคา 5

15,000                  ตกลงราคา 5

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

29  มิ.ย. 59 -  ส.ค. 59 โครงการฝึกอบรมและป้องกนัวาตภยั แผนงานการรักษาความ

อุทกภยั และลดอุบติัภยัทางน ้า สงบภายใน

30  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 โครงการรณรงคแ์ละส่งเสริมการสวม แผนงานการรักษาความ

หมวกนิรภยั 100% สงบภายใน

31  ม.ค. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการคกัแยกขยะ งานบริหารทัว่ไปเก่ียว 50,000                  ตกลงราคา 5

กบัสาธารณสุข

32  ม.ค. 59 -  ก.ค. 59 โครงการจดัการและก าจดัขยะมูลฝอย งานบริหารทัว่ไปเก่ียว 5,000                    ตกลงราคา 5

กบัสาธารณสุข

33  พ.ค. 59 -  ก.ค. 59 โครงการชุมชนปลอดลูกน ้ายงุลาย งานบริหารทัว่ไปเก่ียว 5,000                    ตกลงราคา 5

กบัสาธารณสุข

34  เม.ย. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการนวตักรรมจากภูมิปัญญา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว 20,000                  ตกลงราคา 5

ฆ่าลูกน ้ายงุลาย กบัสาธารณสุข

35  พ.ค. 59 -  ก.ค. 59 โครงการป้องกนั แกไ้ข และก าจดัโรค งานบริหารทัว่ไปเก่ียว 100,000                ตกลงราคา 5

ระบาด โรคติดต่อ กบัสาธารณสุข

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

15,000                  

20,000                  

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5

5

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

     - 5 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

36  ม.ค. 59 -  เม.ย. 59 โครงการรณรงคป้์องกนัและสร้างพ้ืนท่ี งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

ปลอดโรคพิษสุนขับา้ กบัสาธารณสุข

37  มี.ค. 59 -  พ.ค. 59 โครงการอบรมป้องกนัโรคอุบติัซ ้า งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

กบัสาธารณสุข

38  เม.ย. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้ป้องกนัโรค งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

อุบติัใหม่ กบัสาธารณสุข

39  ก.พ. 59 -  ก.ค. 59 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

กบัสาธารณสุข

40  ม.ค. 59 -  มี.ค. 59 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกนัภยัโรค งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

ติดต่อ กบัสาธารณสุข

41  เม.ย. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองสมุนไพร งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

ห่างไกลโรค กบัสาธารณสุข

5,000                    

10,000                  

10,000                  

30,000                  

10,000                  

20,000                  

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5

5

5

5

5

5

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 

     - 6 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

42  ม.ค. 59 -  มี.ค. 59 โครงการตรวจเยี่ยมคนไร้ท่ีพ่ึง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

43  ม.ค. 59 -  มี.ค. 59 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

แก่ผูพิ้การ สงัคมสงเคราะห์

44 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการเพ่ือนใจผูไ้ดรั้บผลกระทบเอดส์ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

45 ธ.ค. 58 - ก.พ. 59 โครงการมอบอุ่นคนไร้ท่ีพ่ึง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

46 ก.พ.-59 โครงการเยี่ยมบา้นผูพิ้การ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

47 ก.พ.-59 โครงการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายปุ่วยติดเตียง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

48 เม.ย.-59 โครงการวนัผูสู้งอายุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์
ส านกังานปลดั 5,000                    

ตกลงราคา 5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา 5

5

5

5

5

5

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

5,000                    

5,000                    

5,000                    

5,000                    

5,000                    

5,000                    

      (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

     - 7 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

49 ธ.ค.-58 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายใุน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

ชุมชน สงัคมสงเคราะห์

50 พ.ย.-58 โครงการส่งเสริมผูเ้ฒ่าใส่ใจสุขภาพ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

51 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการสร้าง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

โอกาสในสงัคมแก่คนไร้ท่ีพ่ึง สงัคมสงเคราะห์

52 ก.พ.-59 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูพิ้การ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

53 เม.ย.-59 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

54 ม.ค. 59 - ก.พ. 59 โครงการสร้างรอยยิม้ฟ้ืนฟจิูตใจคนพิการ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

และผูดู้แลคนพิการ สงัคมสงเคราะห์
ส านกังานปลดั 5ตกลงราคา10,000                  

5

5

5

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

20,000                  

10,000                  

5,000                    

10,000                  

20,000                  

เงนิงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

     -8 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

55 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการสร้างรอยยิม้ใหผู้สู้งอายุ งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเคราะห์

56 ต.ค. 58 - ธ.ค.58 โครงการส ารวจ จดัเก็บขอ้มูลคนไร้ท่ีพ่ึง งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

อบต.รอบเวียง สงัคมสงเคราะห์

57 ม.ค. 59 - มี.ค. 59 โครงการส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวก งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

ผูพิ้การเพ่ือการใช้งานท่ีเป็นปกติ สงัคมสงเคราะห์

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

สงัคมสงเคราะห์

59 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานดา้นกลุ่ม งานส่งเสริมและสนบัสนุน

พลงัมวลชน ความเขม็แขง็ชุมชน

60 ก.พ. 59 - ก.ค. 59 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผน งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ปฏิบติัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความเขม็แขง็ชุมชน

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

20,000                  

10,000                  5

5ตกลงราคา

ตกลงราคา

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั 5

5

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา5,000                    

5,000                    

5,000                    

20,000                  

     - 9 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ตน้แบบ ดา้นการป้องกนัการทจุริต

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

61 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าใช้จ่ายศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอา งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ชนะยาเสพติด ความเขม็แขง็ชุมชน

62 ก.พ. 59 - มิ.ย. 59 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

63 เม.ย.-59 โครงการกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ข งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อม ความเขม็แขง็ชุมชน

64  ส.ค. 59 โครงการความรู้สู่ชุมชน วนัสตรีสากล งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

65  ส.ค. 59 โครงการเชิดชูสตรีเก่งต าบลรอบเวียง งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน
ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5,000                    

10,000                  

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั 5

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

10,000                  

5,000                    

30,000                  

ส านกังานปลดั 10,000                  5ตกลงราคา

ส านกังานปลดั

     -10 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

               (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล



66 เม.ย. 5- มิ.ย. 59 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน

อาเซียน ความเขม็แขง็ชุมชน

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

67 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการปรองดองสมานฉนัทใ์นชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

68 มิ.ย. 59 - ก.ย. 59 โครงการปลูกตน้ไมอ้นุรักษธ์รรมชาติ งานส่งเสริมและสนบัสนุน

และส่ิงแวดลอ้ม ความเขม็แขง็ชุมชน

69 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

70 ก.ค. 59 -ก.ย. 59 โครงการฝึกอบรมการท าน ้าปุ๋ ยหมกั งานส่งเสริมและสนบัสนุน

อินทรียชี์วภาพ ความเขม็แขง็ชุมชน

71 ก.พ. 59 - มิ.ย. 59 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้ดา้น งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

10,000                  

30,000                  

5

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

10,000                  

10,000                  

50,000                  

ส านกังานปลดั 5ตกลงราคา50,000                  

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

     - 11 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์



ช่างยนต์ ความเขม็แขง็ชุมชน

72 ก.พ. 59 - มิ.ย. 59 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกบัความรู้ดา้น งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ช่างเสริมสวย ความเขม็แขง็ชุมชน

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

73 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 โครงการพฒันาศกัยภาพการทอ่งเท่ียว งานส่งเสริมและสนบัสนุน

หาดเชียงราย ความเขม็แขง็ชุมชน

74 เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการเพ่ิมศกัยภาพการท าอาหาร งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

75 เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการเพ่ิมศกัยภาพงานคหกรรม งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

76 มิ.ย. 59 - ก.ย. 59 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว งานส่งเสริมและสนบัสนุน

พระราชด าริ ความเขม็แขง็ชุมชน

77 ธ.ค. 58 - มิ.ย. 59 โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

10,000                  

25,000                  

30,000                  

30,000                  

200,000                

ส านกังานปลดั

ส านกังานปลดั

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

10,000                  

10,000                  

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

5

5

5

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา



และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ความเขม็แขง็ชุมชน

78 เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจุ งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้ ความเขม็แขง็ชุมชน

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

79 เม.ย. 59 - พ.ค. 59 โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม็แขง็ชุมชน

80 มิ.ย. 59 - ก.ย. 59 โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ งานส่งเสริมและสนบัสนุน

พอเพียง ความเขม็แขง็ชุมชน

81 มี.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรม งานส่งเสริมและสนบัสนุน

พ้ืนบา้น ความเขม็แขง็ชุมชน

82  ส.ค. 59 โครงการสตรียคุใหม่ใส่ใจประชาคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน

อาซียน ความเขม็แขง็ชุมชน

83 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการสานสมัพนัธ์ 3 วยั งานส่งเสริมและสนบัสนุน

20,000                  

20,000                  

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ตกลงราคา

ตกลงราคา

5

5

5

5

5

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

10,000                  

10,000                  

20,000                  

10,000                  

10,000                  

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

5

5

ตกลงราคา

ตกลงราคา

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
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ความเขม็แขง็ชุมชน

84  เม.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั งานส่งเสริมและสนบัสนุน

กฎหมาย ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ ความเขม็แขง็ชุมชน

บคุคลในครอบครัว

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

85 ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ปฏิบติัตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของ ความเขม็แขง็ชุมชน

ราชการ พ.ศ.2540

86 ม.ค. 59 - เม.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย งานส่งเสริมและสนบัสนุน

และประชาธิปไตยส าหรับประชาชน ความเขม็แขง็ชุมชน

87 เม.ย. 59 - มิ.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอาหาร งานส่งเสริมและสนบัสนุน

อาเซียน ความเขม็แขง็ชุมชน

88 1ต.ค.  58 -30 ก.ย.  59 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 120,000           ตกลงราคา 5,7,30
89 มค.- มิ.ย.  58 โครงการใหค้วามรู้ภาษีประชาชน กองคลงั งานบริหารงานคลงั 10,000             ตกลงราคา 5

ตกลงราคา

ตกลงราคา20,000                  

20,000                  

10,000                  

ตกลงราคา

ตกลงราคา
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               (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

5

5ส านกัปลดั

ส านกัปลดั 10,000                  

10,000                  

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

5

5

5ตกลงราคา

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)



90 1ต.ค.  58 -30 ก.ย.  59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลงั งานบริหารงานคลงั 20,000             ตกลงราคา 5
91 1ต.ค.  58 -30 ก.ย.  59 ค่าวสัดุส านกังาน กองคลงั งานบริหารงานคลงั 70,000             ตกลงราคา 5
92 1ต.ค.  58 -30 ก.ย.  59 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 50,000             ตกลงราคา 5

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

93 เม.ย.-มิ.ย. 59
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

กองคลงั งานบริหารงานคลงั 30,000                  ตกลงราคา 5

94 1ต.ค.  58 -30 ก.ย.  59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 15,000                  ตกลงราคา 5

95  ต.ค.58 -  ก.ย. 59 ค่าจา้งเหมาบริการ กองช่าง เคหะและชุมชน 310,000                ตกลงราคา 30

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

เมืองรวมเมืองเชียงราย

 ม.ค.59 - พ.ค. 59
โครงการใหค้วามรู้เก่ียวกบังานก่อสร้าง
เพ่ือ

5,7ตกลงราคา50,000                  96

97

กองช่าง

กองช่าง เคหะและชุมชน 5,7ตกลงราคา10,000                  

เคหะและชุมชน

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ
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(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 



รองรับการเกิดแผ่นดินไหว

 ต.ค.58 - ก.ย. 59 โครงการอบรมใหค้วามรู้การก าจดัน ้า

เสียในชุมชน

99  ต.ค.58 - ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง เคหะและชุมชน                  100,000 ตกลงราคา 5,7

100  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุส านกังาน กองช่าง เคหะและชุมชน 30,000                  ตกลงราคา 5,7

101  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เคหะและชุมชน 150,000                ตกลงราคา 5,7

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

102  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน
150,000                สอบราคา 5,7

103  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน
5,000                    สอบราคา 5,7

104  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน
10,000                  สอบราคา 5

105  ต.ค.58 - ก.ย. 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน
50,000                  สอบราคา 5

106  ต.ค.58 - ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่าง
บริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและ

ชุมชน
15,000                  สอบราคา 5,7

                   10,000 5,7ตกลงราคา

97

98

กองช่าง

กองช่าง เคหะและชุมชน

เคหะและชุมชน 5,7ตกลงราคา10,000                  

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



107 ต.ค.58 -  ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
108 ก.ค. 59 -  ก.ย. 59 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.

สายบา้นป่าบง หมูท่ี่  3

109 ก.ค. 59 -  ก.ย. 59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8

บา้นป่ายางมนใหม่  หมูท่ี่  5

110 ม.ค. 59 -  มิ.ย 59 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.

แบบมีฝาปิด  ซอย 2  บา้นป่ายางมน  ม.2

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

111 ม.ค. 59 -  มิ.ย 59 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.

แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมูท่ี่ 2

112 ม.ค. 59 -  มิ.ย. 59 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.

แบบเหล่ียมมีฝาปิด  ซอย 9 บา้นหนอง
ด่าน

กองช่าง

กองช่าง

45

45

สอบราคา

สอบราคา

354,600                

                 202,500งานไฟฟ้า,ถนน

งานไฟฟ้า,ถนน

5,7สอบราคา300,000                กองช่าง

                 108,200

492,700                

261,000                

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

45

45

45

สอบราคา

สอบราคา

สอบราคา

งานไฟฟ้า,ถนน

งานไฟฟ้า,ถนน

งานไฟฟ้า,ถนน

งานไฟฟ้า,ถนน

     (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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         (ลงช่ือ) ........................................................ 



113 ต.ค.58 -  ธ.ค. 58 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. อุตสาหกรรมและ

ชนิดช่องเดียว หน่ึงแห่ง การโยธา

114 พ.ย. 58 - มิ.ย. 59 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน อุตสาหกรรมและ

ขนาดใหญ่มาก บา้นหนองด่าน ม. 1 การโยธา

115 ต.ค.59 - มิ.ย.59 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุอเนกประสงค์

ขนาด 6 ลอ้ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค
และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

116 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 จา้งเหมาบริการ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 255,000                ตกลงราคา 30,5,7

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

117 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 50,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

118 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุส านกังาน ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 30,000                  ตกลงราคา 5

กองช่าง

ระบบ
อิเลก็ทรอนิคส์

บริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชน

2,300,000             
ระบบ

อิเลก็ทรอนิคส์
90

4,944,500             180กองช่าง

กองช่าง สอบราคา180,000                60
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล



ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

119 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

120 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุงานบา้นและงานครัว ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

121 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 90,800                  ตกลงราคา 30

พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายางมน ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

122 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 195,452                ตกลงราคา 30

โรงเรียนบา้นป่ายางมน ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

123 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์



124 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุการเกษตร ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

125 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

126 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

127 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ครุภณัฑอ่ื์นๆ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5,7

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

128 ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 15,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

129 มิ.ย. 59 - ส.ค. 59 โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพ่ิม ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

IQ และ EQ ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

130 มิ.ย. 59 - ส.ค. 59 โครงการกินดี อยูดี่ ป้องกนัโรค ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

131 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการเขา้ค่ายจริยธรรมแก่เด็ก ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 25,000                  ตกลงราคา 5

และเยาวชน ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

132 มิ.ย. 59 - ส.ค. 59 โครงการคนเก่งปราบลูกน ้ายงุลาย ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

133 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 10,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

134 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการค่ายเยาวชนใหค้วามรู้ ศาสนา วฒันธรรม งานบริหารทัว่ไป 80,000                  ตกลงราคา 5

ดา้นยาเสพติด เก่ียวกบัการศึกษา

135 ม.ค. 59 - มี.ค. 59 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 5,000                    ตกลงราคา 5

นอกสถานท่ี ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

136 ม.ค.-59 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 40,000                  ตกลงราคา 5

ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

137 มี.ค. 59 - ก.ย. 59 โครงการศูนยว์ยัใส ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

โครงการส่งเสริมและเพ่ิมความรู้ดา้น ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป

138 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 ภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา 50,000                  ตกลงราคา 5

ประชาคมอาเซียน

โครงการส่งเสริมอนุรักษแ์ละบ าเพญ็ ศาสนา วฒันธรรม งานบริหารทัว่ไป

139 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 ประโยชน์ศาสนสถาน ส่วนการศึกษา เก่ียวกบัการศึกษา 10,000                  ตกลงราคา 5

ต าบลรอบเวียง ศาสนา วฒันธรรม

140 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 โครงการสนบัสนุนกิจกรรม ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไป 20,000                  ตกลงราคา 5

ของสภาเด็กและเยาวชน ศาสนา วฒันธรรม เก่ียวกบัการศึกษา

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

141 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 ค่าใช้จ่ายในการจดังาน ศาสนา วฒันธรรม ศาสนา วฒันธรรม 50,000                  ตกลงราคา 5

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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และนนัทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจดัแข่งขนักีฬา ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

142 ม.ค. 59 - มี.ค. 59 ประจ าต  าบลรอบเวียงสมัพนัธ์ ศาสนา วฒันธรรม ศาสนา วฒันธรรม 100,000                ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

143 ธ.ค. 58 - ก.ค. 59 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม ศาสนา วฒันธรรม 25,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

144 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุกีฬา ศาสนา วฒันธรรม ศาสนา วฒันธรรม 30,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

145 ต.ค. 58 - ก.ย. 59 วสัดุดนตรี ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 50,000                  ตกลงราคา 5
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. 



และนนัทนาการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจ า ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

146 ม.ค. 59 - ก.ย. 59 หมูบ่า้นป่ายางมน หมูท่ี่ 5 ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 174,100                สอบราคา 60

และนนัทนาการ

โครงการก่อสร้างลานออกก าลงักาย ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

147 ม.ค. 59 - ก.ย. 59 กลางแจง้ พร้อมเคร่ืองออกก าลงักาย ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 60,000                  ตกลงราคา 30

จ านวน 5 ชุด หมู ่1 และนนัทนาการ

โครงการก่อสร้างลานออกก าลงักาย ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

148 ม.ค. 59 - ก.ย. 59 กลางแจง้ พร้อมเคร่ืองออกก าลงักาย ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 60,000                  ตกลงราคา 30

จ านวน 5 ชุด หมู ่4 และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

149 ม.ค. 59 - ส.ค. 59 โครงการคนดีศรีรอบเวียง ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

150 มี.ค. 59 - ส.ค. 59 โครงการเชิดชูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
     - 24 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ



และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

151 ส.ค. 59 - ก.ย. 59 โครงการตานก๋วยสลาก ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการถ่ายทอดและสืบสาน ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

152 มี.ค. 59 - ก.ย. 59 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 10,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

153 ต.ค.-58 โครงการท าบญุวนัพระ ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

154 ส.ค. 59 - ก.ย. 59 โครงการพาลูกจูงหลานเขา้วดั ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

โครงการเยาวชนรักบา้นเกิด ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

     - 25 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 



155 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 10,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการเยาวชนอนุรักษภ์าษา ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

156 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 ลา้นนา และวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 20,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

157 เม.ย.-59 โครงการรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 70,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

158 ธ.ค.-59 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 10,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
     - 26 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์



ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

159 ส.ค.-59 โครงการวนัแม่แห่งชาติ ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 10,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

160 มี.ค. 59 - พ.ค. 59 แก่เด็ก เยาวชน ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 20,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการส่งเสริมเด็ก ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

161 มี.ค. 59 - ก.ย. 59 และเยาวชนสวดมนต์ ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

162 ก.ค. 59 - ส.ค. 59 โครงการส่งเสริมประเพณีเขา้พรรษา ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 20,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการส่งเสริมประเพณี ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

163 พ.ย.-58 ลอยกระทง ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 100,000                ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุเงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์
นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 



เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

โครงการส่งเสริมประเพณี ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

164 ต.ค.-58 วนัออกพรรษา ศาสนา วฒันธรรม กบัศาสนา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

165 เม.ย. 59 - ส.ค. 59 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศานสา วฒันธรรม 10,000                  ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการสรงน ้าพระ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

166 เม.ย.-59 ในวนัป๋ีใหม่เมือง ศาสนา วฒันธรรม กบัศานสา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

167 มิ.ย.-59 โครงการไหวค้รู ศาสนา วฒันธรรม กบัศานสา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

     - 28 -                                                                                                                                               แบบ ผด.2

แผนกำรจัดหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวยีง 

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล



ล ำดับที่ ช่วงเวลำทีเ่ร่ิมจัดหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) หน่วยงำน วธีิกำรจัดหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

เจ้ำของเงนิ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วนั)

โครงการอุย้สอนหลาน ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

168 มิ.ย. 59 - ก.ย. 59 สืบสานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ศาสนา วฒันธรรม กบัศานสา วฒันธรรม 5,000                    ตกลงราคา 5

และนนัทนาการ

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

169 ม.ค.-59 พิธีฌาปนกิจ หมู ่3 ศาสนา วฒันธรรม กบัศานสา วฒันธรรม 382,900                สอบราคา 60

และนนัทนาการ

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ ส่วนการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียว

170 ม.ค. 58 - ก.ย. 59 พิธีฌาปนกิจ หมู ่5 ศาสนา วฒันธรรม กบัสาสนา วฒันธรรม 382,900                สอบราคา 60

และนนัทนาการ

นกัวิชาการพสัดุ       หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

เงนิงบประมำณ เงนินอกงบประมำณ

         (ลงช่ือ) ........................................................      (ลงช่ือ) .............................................................. (ลงช่ือ) ............................................................. 
(นางสิดาพร  ต๊ิปโคตร)       (นางวนัเพญ็   ยะฝ้ัน)                (นางน่ิมนวล   ปัญโญนนัท)์




