
แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

  แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดวัสดุ

ประเภทวัสดุ

1  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุส ำนกังำน ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 200,000.00       เจำะจง 7  วนั

งำนบริหำรทัว่ไป

2  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000.00         เจำะจง  7  วนั

งำนบริหำรทัว่ไป

3  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000.00         เจำะจง  7   วนั

งำนบริหำรทัว่ไป

4  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุกำรเกษตร ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 20,000.00         เจำะจง  7   วนั

 งำนบริหำรทัว่ไป

5  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุโฆษณำแบละเผยแพร่ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 10,000.00         เจำะจง 7  วนั

งำนบริหำรทัว่ไป

6  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 70,000.00         เจำะจง 7  วนั

งำนบริหำรทัว่ไป

7  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย ส ำนกัปลดั กำรรักษำควำมสงบภำยใน 20,000.00         เจำะจง 7  วนั

8  ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุเคร่ืองดงัเพลิง ส ำนกัปลดั กำรรักษำควำมสงบภำยใน 150,000.00       เจำะจง 7  วนั

 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

9 ม.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือโทรทศัน์ แอลอีดี (LED TV) ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 13,000.00         เจำะจง 30  วนั

จ ำนว  1 เคร่ือง งำนบริหำรทัว่ไป

 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว

10 ม.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือผ่ำม่ำน พร้อมอุปกรณ์ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 40,000.00         เจำะจง 30 วนั

จ ำนวน  1  ชุด (รำคำตำมทอ้งตลำด) งำนบริหำรทัว่ไป

 

11 ม.ค. 61 - ก.ย.61 จดัซ้ือเคร่ืองท ำน ้ำเยน็ จ  ำนวน 1 ตู้ ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 5,000.00           เจำะจง 30 วนั

(รำคำตำมทอ้งตลำด) งำนบริหำรทัว่ไป

 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

12 ม.ค. 61 - ก.ย.61 ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง ส ำนกัปลดั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 250,000.00       เจำะจง 30 วนั

ครุภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ใหส้ำมำรถใช้ งำนบริหำรทัว่ไป

งำนไดต้ำมปกติ

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13 ม.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือเรือยนตท์อ้งแบน  จ  ำนวน ส ำนกัปลดั แผนงำนรักษำควำมสงบ 430,000.00       เจำะจง 45 วนั

1  ล ำ (รำคำตำมทอ้งตลำด) ภำยใน

 

ประเภทครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

14 ม.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือชุดพจญเพลิง  มำตรฐำน ส ำนกัปลดั แผนงำนรักษำควำมสงบ 160,000.00       เจำะจง 45 วนั

NFPA จ ำนวน 2 ชุด ๆละ 80,000.- บำท ภำยใน

 

  

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดวัสดุ

ประเภทวัสดุ  

15 ต.ค. 60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 100,000.00       เจำะจง 5-7 วนั

16 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 25,000.00         เจำะจง 5-7 วนั

17 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 60,000.00         เจำะจง 5-7 วนั

18 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 60,000.00         เจำะจง 5-7 วนั

19 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 5,000.00           เจำะจง 5-7 วนั

20 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 5,000.00           เจำะจง 5-7 วนั

21 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุสนำม วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร 5,000.00           เจำะจง 5-7 วนั

เงินนอกงบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

22 ต.ค. 60 - ก.ย.61 จดัซ้ือโต๊ะ+เกำ้อ้ีอเนกประสงค ์ วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ 13,000.00         เจำะจง 15 วนั

  วิชำกำร

 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

23 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือโทรทศัน์  แอลอีดี วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ 6,000.00           เจำะจง 15  วนั

   วิชำกำร

24 ต.ค. 60 - ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือกลอ้งถ่ำยรูปมุมสูง วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ 25,000.00         เจำะจง 30  วนั

(อำกำศยำนไร้คนขบั) วิชำกำร

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดวัสดุ

ประเภทวัสดุ

25 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 150,000.00       เจำะจง 7  วนั

26 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 300,000.00       เจำะจง 7 วนั

27 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จดัซ้ือวสัดุน ำมนัเช้ือเพลิง กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 1,400,000.00    เจำะจง 30 วนั

28 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 150,000.00       เจำะจง 7  วนั

หมวดครุภณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

29 ม.ค.61-ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 90,000.00         เจำะจง 45

ประมวลผล แบบท่ี 2 จ ำนวน 3 เคร่ืองๆ

ละ  30,000.-  บำท

30 ม.ค.61-ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 34,000.00         เจำะจง 30 วนั

จ ำนวน 2  เคร่ือง ๆ ละ 17,000.- บำท

31 ม.ค.61-ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 27,000.00         เจำะจง 30 วนั

จ ำนวน 3  เคร่ือง ๆ ละ 9,000.- บำท

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดวัสดุ

ประเภทวัสดุ

32 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุส ำนกังำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000.00         เจำะจง  5  วนั

 งำนบริหำรงำนทัว่ไป

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

33 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 600,000.00       เจำะจง 5  วนั

 งำนบริหำรงำนทัว่ไป  

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

34 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 10,000.00         เจำะจง  5  วนั

  

35 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุก่อสร้ำง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 600,000.00       เจำะจง 5  วนั

  งำนบริหำรงำนทัว่ไป

 

36 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วดัสุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 300,000.00       เจำะจง  5  วนั

 งำนบริหำรงำนทัว่ไป

37 ต.ค.59-ก.ย. 60 วสัดุกำรเกษตร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000.00         เจำะจง 5 วนั

งำนบริหำรงำนทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

เงินนอกงบประมำณงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

38 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 25,000.00         เจำะจง 5 วนั

งำนบริหำรงำนทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

39 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 50,000.00         เจำะจง 5  วนั

  งำนบริหำรงำนทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

40 ต.ค.60 - ก.ย. 61 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 40,000.00         เจำะจง 5 วนั

 

หมวดค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

41 ต.ค. 60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือผำ้ใบเตน้ทท์รงโคง้  จ  ำนวน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 145,200.- เจำะจง 5 วนั

12 ผืน ๆ ละ 12,100.-  บำท (รำคำตำม งำนบริหำรงำนทัว่ไป

ทอ้งตลำด) เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

ค่าปรับปรุงและปรับปรุงครุภณัฑ์

42 ต.ค. 60- ก.ย.61 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,020,000.00    เจำะจง 5 วนั

ประเภทต่ำงๆ งำนบริหำรงำนทัว่ไป

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

43 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงถนน ภำยในสนำมกีฬำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 700,000.00       ตลำดอิเล็ก 60 วนั

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง งำนไฟฟ้ำและถนน ทรอนิกส์

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

44 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงร้ัว คสล. ขำ้งศำลำประชำคม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 255,500.00       เจำะจง 60 วนั

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง งำนไฟฟ้ำและถนน

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

  ค่าบ ารุงรักษาและและปรับปรุงที่ดินฯ  แผนงำนเคหะและชุมชน

45 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิง กองช่ำง งำนไฟฟ้ำและถนน 200,000.00       เจำะจง 60 วนั

ก่อสร้ำง เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

   

 

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

46 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงถนน ภำยในสนำมกีฬำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 7,900,000.00    ตลำดอิเล็ก 60 วนั

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง งำนไฟฟ้ำและถนน ทรอสิกส์

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  

 

47 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,000,000.00    ตลำดอิเล็ก 60 วนั

คอนกรีต หมู่ท่ี 6 บำ้นสิงห์เค่ิง - สะพำน งำนไฟฟ้ำและถนน ทรอนิกส์

ขำ้งล ำน ้ำแม่ยำก หมู่ 8 บำ้นแม่ยำก เก่ียวกบัเคหะและชุมชน

งบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดวัสดุ

ประเภทวัสดุ  

48 ต.ค. 60 -ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 50,000.00                   -             - เจำะจง 15  วนั

บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

49 ต.ค. 60 -ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 110,000.00                 -             - เจำะจง 15  วนั

บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

50 ต.ค. 60 -ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 5,000.00                    -             - เจำะจง 15 วนั

บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

51 ต.ค. 60 -ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 30,000.00                  -             - เจำะจง 15 วนั

บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดครุภณัฑ์

ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา

52 ต.ค.60-ก.ย.61 จดัซ้ือโต๊ะและเกำ้อ้ีส ำหรับนกัเรียน กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 130,000.00       เจำะจง 30 วนั

ระดบัมธัยมศึกษำ  บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาหรือเผยแพร่

53 ต.ค.60-ก.ย.61 จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงสนำม กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 62,000.00         เจำะจง 15 วนั

 บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

54 ต.ค.60-ก.ย.61 จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียงอำคำรอเนกประสงค์ กองกำรศึกษำ ฯ แผนงำนกำรศึกษำ งำน 120,000.00       เจำะจง 15 วนั

 บริหำรงำนทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศึกษำ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



 แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกีย่ว

เน่ืองกับการปฏบัิติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนฯ 

ค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)

55 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ใหแ้ก่ กองกำรศึกษำ ฯ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 183,960.00       เจำะจง 15 วนั

เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก และประถมศึกษำ

 

56 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ใหแ้ก่ กองกำรศึกษำ ฯ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 1,688,180.00    เจำะจง 100 วนั

เด็กโรงเรียนเทศบำล 1 บำ้นกลำง และประถมศึกษำ

 

57 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ใหแ้ก่ กองกำรศึกษำ ฯ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 580,000.00       เจำะจง 100 วนั

เด็กนกัเรียนในสงักดั สพฐ. ในเขต และประถมศึกษำ

ต ำบลบำ้นกลำง

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



 แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

วัสดุส านักงาน

58 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือน ้ำด่ืมส ำหรับเด็กนกัเรียน กองกำรศึกษำ ฯ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 50,000.00         เจำะจง 15 วนั

โรงเรียนเทศบำล 1 บำ้นกลำง และ และประถมศึกษำ

ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กต ำบลบำ้นกลำง

วัสดุการศึกษา

59 ต.ค.60-ก.ย.61 จดัซ้ือวสัดุกำรศึกษำส ำหรับเด็กโรงเรียน กองกำรศึกษำ ฯ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 580,000.00       เจำะจง 15 วนั

เทศบำล 1 บำ้นกลำง และศูนยพฒันำ และประถมศึกษำ

เด็กเล็กต ำบลบำ้นกลำง

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ประเภทค่าวัสดุ

60 ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุส ำนกังำน กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 40,000.00         เจำะจง 5 วนั

  

61 ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 60,000.00         เจำะจง 5 วนั

62 ต.ค.60-ก.ย.61 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 10,000.00         เจำะจง 5 วนั

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

63 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 10,000.00         เจำะจง 5 วนั

ประเภทต่ำง ๆ 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

64 ต.ค.60-ก.ย.61 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 20,000.00         เจำะจง 5 วนั

ประเภทต่ำง ๆ 

เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

งบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ประเภทครุภณัฑ์

65 ต.ค.60-ก.ย.61 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 30,000.00         เจำะจง 5 วนั

  

66 ต.ค.60-ก.ย.61 ครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์ชนิดเลเซอร์ กองสวสัดิกำรและสงัคม แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 15,000.00         เจำะจง 5 วนั

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ประเภทวัสดุ

67 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 40,000.00         เจำะจง 5 วนั

  

68 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 10,000.00         เจำะจง 5 วนั

  

69 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำร กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 50,000.00         เจำะจง 5  วนั

แพทย์

70 ต.ค.60- ก.ย.61 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 40,000.00         เจำะจง 5  วนั

71 ต.ค.60- ก.ย.61 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 30,000.00         เจำะจง 5 วนั

72 ต.ค.60- ก.ย.61 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 10,000.00         เจำะจง 5 วนั

หมวดครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน

73 ต.ค.60- ก.ย.61 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือน กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 6,000.00           เจำะจง 15  วนั

กระจก  จ  ำนวน 1 ตู้

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

74 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรแบบบำนเล่ือน กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 12,000.00         เจำะจง 15  วนั

ทึบ จ ำนวน 1 ตู้

75 ต.ค.60- ก.ย.61 จดัซ้ือเกำ้อ้ีท  ำงำน กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 5,200.00           เจำะจง 15  วนั

 

 ครุภณัฑ์การเกษตร  

76 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 70,000.00         เจำะจง 15  วนั

จ ำนวน  1 เคร่ือง  

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

77 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 22,000.00         เจำะจง 15  วนั

จ ำนวน  1   ชุด  

78 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์จ  ำนวน 1 ชุด กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 7,900.00           เจำะจง 15  วนั

  

79 ต.ค.60- ก.ย.61 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองสำธำรณสุขฯ แผนงำนสำธำรณสุข 134,000.00       เจำะจง 5  วนั

  

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

งบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  2561

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

80 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ชั้น 12 หอ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,017,300.00    งบประมำณ 9,054,300.00      ตลำดอิเล็ก 120 สบทบจำก

เรียน  แบบตอกเสำเข็ม งำนไฟฟ้ำและถนน ตำมร่ำง พรบ ทรอสิกส์ จ่ำยขำดจำก

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน ปี 2561 งบ  เงินสะสม 

 เงินอุดหนุน คร้ังท่ี 4/60 

 เฉพำะกิจ เป็นเงินจ ำนวน

กรมส่งเสริม 1,017,300.00  

กำรปกครอง บำท

ทอ้งถ่ิน

81 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน              " 3,175,200.00      ตลำดอิเล็ก 120  

คอนกรีต สำยบำ้นร่องส้ำว หมู่ท่ี 7 งำนไฟฟ้ำและถนน  ทรอสิกส์  

บำ้นสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน    

82 ต.ค. 60-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน              " 2,636,200.00      ตลำดอิเล็ก 120

คอนกรีต สำยบำ้นร่องส้ำว หมู่ท่ี 7 งำนไฟฟ้ำและถนน  ทรอสิกส์

ถึงบำ้นประตูโขง หมู่ท่ี  10 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน   

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

83 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 240,000.00         เจำะจง 60 วนั

คอนกรีต บริเวณรหสัทำงหลวงทอ้งถ่ิน บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ลพ.ถ 13001  หมู่ท่ี 7 บำ้นร่องส้ำว และชุมชน

 

84 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 297,000.00         เจำะจง 60 วนั

คอนกรีต บริเวณรหสัทำงหลวงทอ้งถ่ิน บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ลพ.ถ 13001  หมู่ท่ี 7 บำ้นร่องส้ำว และชุมชน

 

85 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 142,000.00         เจำะจง 60 วนั

คอนกรีต บริเวณ สำมแยกบำ้นร่องส้ำว บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

หนำ้วดัร่องส้ำว หมู่ท่ี 7 บำ้นร่องส้ำว และชุมชน

 

เงินนอกงบประมำณ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

86 ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บิรเวณซอย 12 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  385,000.00         เจำะจง 60 วนั

หอพกันำงแกว้ สมบุญโสด ถึง บำ้น บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

นำยทองลือ สำวะจนัทร์ หมู่ท่ี 7 และชุมชน

บำ้นร่องส้ำว

87 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณถนน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน   489,000.00         เจำะจง 60 วนั

สำยหลงัหอพกัควีนทำวน์ หมู่ท่ี 9 บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

บำ้นกลำง และชุมชน

 

88 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำวเสริมผิวจรำจรแอสฟัทลติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  236,000.00         เจำะจง 60 วนั

บริเวณถนนดำ้นหลกัวดัศรีค  ำ หมู่ท่ี 2 บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

บำ้นศรีค  ำ -สำมแยกแทง็คน์ ้ำ หมู่ท่ี 8 และชุมชน

บำ้นแม่ยำก

89 ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณซอยขำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  247,000.00         เจำะจง 60 วนั

บำ้นนำยมงคล สุริยะจกัร์ หมู่ท่ี  10 บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

บำ้นประตูโขง และชุมชน

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

90 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัทลติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  670,000.00         ตลำดอิเล็ก 60 วนั

คอนกรีต บริเวณต่อจำกของเดิมทำง บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ ทรอนิกส์

หนำ้วดัแม่ยำก ถึงสะพำนไปหมู่บำ้น และชุมชน

ฝ้ำยค  ำแลนด์ หมู่ท่ี  8

91 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณถนนสำย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน   500,000.00         เจำะจง 60 วนั

ส ำนกัแม่ชี หมู่ท่ี 5 บำ้นศรีชุม บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

 และชุมชน

 

92 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำกอสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. และ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  676,000.00         ตลำดอิเล็ก 60 วนั

เสริมผิวจรำจรแอสฟัทลติ์กคอนกรีต บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ ทรอนิกส์

บริเวณซอยขำ้งโรงเรียนวดัข้ีเหล็ก และชุมชน

ถนนเลียบคลองชลประทำนหมู่ที

3 บำ้นข้ีเหล็ก

93 ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณซอยขำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  247,000.00         เจำะจง 60 วนั

บำ้นนำยมงคล สุริยะจกัร์ หมู่ท่ี  10 บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

บำ้นประตูโขง และชุมชน

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

94 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณซุม้บำ้น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  245,000.00         เจำะจง 60 วนั

แม่ยำก ถนนเลียบคลองชลประทำน บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ  

หมู่ท่ี 8 บำ้นแม่ยำก และชุมชน

 

95 ต.ค. 60-ก.ย.61  ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล.รูปตวัยู กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน   447,000.00         เจำะจง 60 วนั

บริเวณซอยหกพกัร่ืนฤดี-หอพกั บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

กก.แมนชัน่ หมู่ท่ี  11 บำ้นหอชยั และชุมชน

 

96 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล.บริเวณ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  178,000.00         เจำะจง 60 วนั

ล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ดำ้นขำ้ง บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ  

หอพกัภำวนำมำชัน่ หมู่ท่ี 8 บำ้นแม่ยำก และชุมชน

 

97 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ รูปตวัยมีูฝำปิด กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  127,000.00         เจำะจง 60 วนั

บริเวณซอย 23 หมู่ท่ี 7 บำ้นร่องส้ำว บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

 และชุมชน

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

98 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  31,000.00           เจำะจง 30 วนั

คอนกรีต บริเวณซุม้ประตูทำงเขำ้ออก บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ  

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง หมู่ท่ี 9 และชุมชน

 

99 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน   128,000.00         เจำะจง 60 วนั

บริเวณซอย 18 หมู่ท่ี 1 บำ้นพญำผำบ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

 และชุมชน

 

100 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำสบทบงบประมำณก่อสร้ำงอำคำร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  1,017,300.00      ตลำดอิเล็ก 120 วนั

เรียนและอำคำรประกอบก่อสร้ำง บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ ทรอนิกส์

อำคำรเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียนแบบ และชุมชน

ตอกเสำเข็ม

101 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  55,000.00           เจำะจง 60 วนั

บริเวณหมู่ท่ี 6 บำ้นสิงหเค่ิง บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

(เช่ือมต่อซอยหมู่บำ้น ก.ไก่ และชุมชน

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม  คร้ังที่  5  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560  (เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

102 พ.ย. 60- ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ือรถบรรทุกขยะขนำด 6 ลอ้ กองสำธำรณสุข แผนงำนเคหะและชุมชน  1,990,000.00      ประกวดรำคำ 90 วนั

แบบเปิดขำ้งเททำ้ย จ  ำนวน 1 คนั บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ อิเล็กทรอนิกส์

 และชุมชน

 

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

                      โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  คร้ังที่  15/2560  ประจ าปีงบประมาณ   2560

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

103 ต.ค. 60-ก.ย.61 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพส์ ำเนำระบบดิจิตอล กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 130,000.00        เจำะจง 30  วนั

จ ำนวน  1  เคร่ือง  

 

104 ต.ค. 60-ก.ย.61 จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุก (ดีเซล) ชนิด กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 1,900,000.00     ประกวดรำคำ 90  วนั

6 ลอ้  จ  ำนวน  1  คนั  อิเล็กทรอ

  นิกส์

 

105 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำจดัซ้ืออุปกรณ์ออกก ำลงักำยกลำงแจง้ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 104,400.00        เจำะจง 30  วนั

พร้อมติดตั้ง  

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

                งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  (งบกลาง)   เบิกตัดปีแบบไม่มหีนีผู้กพนั

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

106 พ.ย  60 จดัซ้ือสญัญำณไฟระบบโซลำร์เซลล์ ส ำนกัปลดั งบกลำง 145,000.00        เจำะจง 45 วนั

ขนำด  300  มม. จ ำนวน 10  ชุด  

 

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

                              จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  1/2561  ประจ าปีงบประมาณ   2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

107 ม.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 2,700,000.00      ประกวด 90 วนั

Mar-61 และก่อสร้งผิวจรำจรแอสฟัทลติ์กค งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั รำคำ

คอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลอง เคหะและชุมชน (E-bidding)

ชลประทำนสำย 2R-16ฑ ช่วงธนำคำร

กสิกรไทยถึงแยกหลงัตลำดสนัป่ำฝ้ำย

หมู่ท่ี 4  สนัป่ำฝ้ำย

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

                              จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  2/2561  ประจ าปีงบประมาณ   2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

108 มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี  1 บำ้น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 335,000.00         เจำะจง 60 วนั

Jul-61 พญำผำบ  ควำมกวำ้งไม่นอ้ยกว่ำ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

4.00 เมตร  ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 137.00 เคหะและชุมชน  

เมตร หนำไม่นอ้ยกว่ำ 0.15  เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 548.00 ตรม.

บริเวณซอย 4 หมู่ท่ี 1 บำ้นพญำผำบ

109 มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงเสริมผิวแอสฟัลทติ์กคอนกรีต กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 215,000.00         เจำะจง 60 วนั

Jul-61 ควำมกวำ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3.50 - 4.00 เมตร งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 159.00 เมตร หนำ เคหะและชุมชน  

ไม่นอ้ยกว่ำ  0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่นอ้ยกว่ำ  601.00  ตำรำงเมตร

พร้อมปรับปรุงฝำบ่อพกั คสล.บริเวณ

หมู่ทีค่ 2  บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



  แบบ  ผด.  2

                              จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  2/2561  ประจ าปีงบประมาณ   2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

110 มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงหอ้งน ้ำ-หอ้งส้วม จ ำนวน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,400,000.00      เจำะจง 90 วนั

Jul-61 2 หลงั แต่ละหลงัมีควำมกวำ้งไม่นอ้ย งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

กว่ำ 6.60 เมตร  ยำวไม่นอ้ยกว่ำ 14.40 เคหะและชุมชน  

เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 190 เมตร

บริเวณศูนยกี์ฬำและนนัทนำกำรจำม

เทวี หมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ

111 มี.ค. 2561 ถึง ค่ำก่อสร้ำงวำงระบบท่อเมนประปำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 400,000.00         เจำะจง 30 วนั

Jul-61 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  บริเวณศูนยกี์ฬำและ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

นนัทนำกำรจำมเทวี หมู่ 2 บำ้นท่ำลอ้- เคหะและชุมชน  

ศรีค  ำ

 

112 มี.ค. 2561 ถึง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงเสำไฟถนน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,980,000.00      เจำะจง 180 วนั

Jul-61 พร้อมโคมไฟ LED  และโคมไฟก่ิง งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

จ ำนวน  23  จุด  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เคหะและชุมชน  

 บริเวณศูนยกี์ฬำและนนัทนำกำร

จำมเทวี หมู่ 2 บำ้นท่ำลอ้-ศรีค  ำ  

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



  แบบ  ผด.  2

                              จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  2/2561  ประจ าปีงบประมาณ   2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

113 มี.ค. 2561 ถึง ก่สอร้ำงเสำธงชำติพร้อมฐำน คสล. กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 500,000.00         เจำะจง 60 วนั

Jul-61 ควำมสูงไม่นอ้ยกว่ำ  12.00  เมตร  งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

พร้อมฐำน คสล. บริเวณ เคหะและชุมชน  

ศูนยกี์ฬำและนนัทนำกำรจำมเทวี

 หมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ

114 มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงลำนกิจกรรมคอนกรีตเสริม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 500,000.00         เจำะจง 30 วนั

Jul-61 เหล็ก เช่ือมต่ออนุสำวรียเ์จำ้แม่จำม งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

เทวี บริเวณศูนยกี์ฬำและนนัทนำกำร เคหะและชุมชน  

หมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ

 

115 มี.ค. 2561 ถึง ค่ำก่อสร้ำงทำงเช่ือมอำคำรศูนยเ์ด็ก กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 400,000.00         เจำะจง 45 วนั

Jul-61 เล็กบริเวณหนำ้อำคำรศูนยพ์ฒันำ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั  

เด็กเล็กโรงเรียนเทศบำล 1 บำ้นกลำง เคหะและชุมชน  

 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561  คร้ังที่ 7/2561 ลงวันที่  31 พฤษภาคม  2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

116 มิ.ย. 61-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงถนน ภำยในสนำมกีฬำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 7,900,000.00    ตลำดอิเล็ก 90 วนั

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง งำนไฟฟ้ำและถนน ทรอสิกส์

 เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  

 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

 เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  3/2561  ประจ าปีงบประมาณ  2561  

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

117 มิ.ย. 61-ก.ย. 61 ค่ำติดตั้งโคมไฟถนน LED  ขนำด กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 4,800,000.00    ตลำดอิเล็ก 90 วนั

120 วตัต ์ เสำเหล็กปลำยเรียวกลัวำไนซ์ งำนไฟฟ้ำและถนน ทรอสิกส์

สถำนท่ีก่อสร้ำงบริเวณถนนเลียบ เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  

คลองชลประทำน หมู่ท่ี 9 บำ้นกลำง

ถึงหมู่ท่ี 4  บำ้นสนัป่ำฝ้ำย

 เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561



แบบ  ผด.  2

 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการที่ได้รับอนุมตัิให้ใช้เงินเหลือจ่าย  ประจ าปีงยประมาณ  2561

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

118 ก.ค. 61 - ก.ย. 61 ค่ำปรับปรุงรำงระบำยน ้ำ คสล. กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  1,235,200.00      ตลำดอิเล็ก 120 วนั

(ยกขอบเสมอผิวจรำจร) รหสัทำง งำนบริหำรทัว่ไป ทรอสิกส์

หลวง ลพ. ถ. 13001 หมู่ท่ี 7 บำ้น เก่ียวกบัเคหะและชุมชน  

ร่องส้ำว ถึง หมู่ท่ี 6 บำ้นสิงห์เค่ิง

ขนำดกวำ้ง 0.50 เมตร  ยำว  1,545 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ  772.50  ตำรำง

เมตร  ต  ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมือง

จงัหวดัล ำพนู

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

 เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ





แบบ  ผด.  2

 โอนไปตั้งรายการใหม่ คร้ังที่ 23/2559  ประจ าปีงบประมาณ  2559 (เบิกตัดปีกรณไีม่มหีนีผูกพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

103 พ.ย.59-ก.พ.60 ค่ำติดตั้งรำวเหล็กกนัอนัตรำย  มำตรฐำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 475,000.00       ตกลงรำคำ 60 วนั

กรมทำงหลวง สถำนท่ีก่อสร้ำงบริเวณ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ทำงร่วม - ทำงแยก ถนนเลียบคลอง และชุมชน

สำย  2R - 16R ตั้งแต่หมู่ท่ี 12 ถึง หมู่ท่ี 

4 บำ้นสนัป่ำฝ้ำย ต  ำบลบำ้นกลำง 

จ ำนวน  8  จุด

ค่าอาคารต่างๆ 

104 พ.ย.59-ก.พ.60 ค่ำปรับปรุงหอ้งส ำหรับปฏิบติังำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 183,000.00       ตกลงรำคำ 30 วนั

ทะเบียนรำษฎร  บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

 และชุมชน

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560



แบบ  ผด.  2

 โอนไปตั้งรายการใหม่ คร้ังที่ 15/2560  ประจ าปีงบประมาณ  2560 (เบิกตัดปีกรณไีม่มหีนีผูกพนั)

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ประเภทครุภณัฑ์

ค่าครุภรัฑ์ส านักงาน

105 ม.ค. 61- ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 84,500.00         เจำะจง 30 วนั

 จ  ำนวน  50  ตวั  

  

ครุภณัฑฺโฆษณาและเผยแพร่

105 ม.ค. 61- ก.ย. 61 ค่ำจดัซ้ือมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 36,000.00         เจำะจง 30 วนั

 XGA จ ำนวน 1 เคร่ือง (รำคำตำม  

 ทอ้งตลำด)  

 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2561

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

106 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. รูปตวัยู กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  500,000.00         ตกลงรำคำ 60 วนั

มีฝำปิด กวำ้ง  0.30 เมตร หนำ 0.10 เมตร บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ลึกไม่นอ้ยกว่ำ 0.30 เมตร ยำว 168.00 และชุมชน

เมตร  บริเวณบำ้นนำยประสิทธ์ิ 

สมศรีดำ เช่ืองรำงระบำยน ้ำบริเวณ

บำ้นนำยธนิต อนุใจ หมู่ท่ี 6 บำ้นสิงห์

เคิง่

107 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ท่ี 12 บำ้นเจ่ม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  800,000.00         สอบรำคำ 60 วนั

พฒันำ ขนำดท่อกรุ 6-4 น้ิว ชั้นคุณภำพ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

13.5  ลึกไม่นอ้ยกว่ำ  250 เมตร หรือ และชุมชน

ไดป้ริมำณน ้ำไม่นอ้ยกว่ำ 6  บล.ม.

ต่อชัว่โมง พร้อมขยำยระบบไฟฟ้ำ

3 เฟสและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ 3 เฟส

 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  1  ประจ าปีงบประมาณ   2560



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

108 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหมู่บำ้น กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  150,000.00         ตกลงรำคำ 60 วนั

ขนำดกวำ้ง 4.50 เมตร สูง 5.50 เมตร บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

หมู่ท่ี  11 บำ้นหอชยั และชุมชน

 

109 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะและลำนกีฬำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  1,500,000.00      สอบรำคำ 90 วนั

ต่อตำ้นยำเสพติดอเนกประสงค์ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

คสล. พ้ืนท่ี  1,710 ตำรำงเมตร พร้อม และชุมชน

อุปกรณ์ออกก ำลงักำยกลำงแจง้

ภำยในส ำนกังำนเทศบำลต ำบลบำ้น

กลำง

110 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  2,900,000.00      อิเล็กทรอนิกส์ 180 วนั

พร้อมลำนกิจกรรมอนุสำวรียเ์จำ้แม่ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

จำมเทวีมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 3,600 ตรม. และชุมชน

 

 

  

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  1  ประจ าปีงบประมาณ   2560

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

111 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงซุม้ป้ำยบอกสถำนท่ีรำชกำร กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  350,000.00         ตกลงรำคำ 60 วนั

ขนำดกวำ้ง 8.00 เมตร  สูง 5.50 เมตร บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

บริเวณทำงเขำ้เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง และชุมชน

 

112 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงไหลทำง คสล. ขนำด กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  48,000.00           ตกลงรำคำ 30 วนั

กวำ้ง 1.40-1.90 เมตร หนำ 0.15 เมตร บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ยำวไม่นอ้ยกว่ำ  52.00 เมตร หรือมี และชุมชน

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ  83.00 ตรม.

หมู่ท่ี 7 บำ้นร่องส้ำว

 

113 ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ก่อสร้ำงขอบคนักั้นดิน  ขนำดกวำ้ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  50,000.00           ตกลงรำคำ 45 วนั

0.15 เมตร ควำมสูง 0.35 เมตร ควำม บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

ยำว  72.00  เมตร  บริเวณดำ้นหนำ้ และชุมชน

อำคำรอเนกประสงคถึ์งทำงโคง้หอ

กระจำยข่ำวหมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ -ศรีค  ำ

  

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  1  ประจ าปีงบประมาณ   2560

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

114 มี.ค. - พ.ค. 60 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบขอ้แข็ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  47,500.00           ตกลงรำคำ 30 วนั

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ  9,500 บำท บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์ และชุมชน

 

115 มี.ค. - พ.ค. 60 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบขอ้แข็ง กองสำธำรณสุข แผนงำนสำธำรณสุข  19,000.00           ตกลงรำคำ 30 วนั

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ  9,500 บำท และส่ิงแวดลอ้ม งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ)์ กบัสำธำรณสุข

116 มี.ค. - พ.ค. 60 จดัซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงพร้อมล ำโพง กองวิชำกำรและ แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 26,400.00           ตกลงรำคำ 30 วนั

จ ำนวน  2  ชุด แผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร

117 มี.ค. - พ.ค. 60 ค่ำจดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกำ้อ้ีส ำหรับ กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ 45,000.00           ตกลงรำคำ 30 วนั

รับประทำนอำหำร จ ำนวน 5 ชุด งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

ชุดละ  9,000.-  บำท กบักำรศึกษำ

 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่  2  ประจ าปีงบประมาณ   2560

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ  ผด.  2

 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

118 พ.ค. 60 - ก.ย.60 ค่ำก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน  2,900,000.00      อิเล็กทรอนิกส์ 180 วนั ปรับมำจำก

พร้อมลำนกิจกรรมอนุสำวรียเ์จำ้แม่ บริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ ล ำดบัท่ี  110

จำมเทวีมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 3,600 ตรม. และชุมชน

 

แบบ  ผด.  2

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

ปรับเปลีย่นแผนโครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ   2560

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560



 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

119 ส.ค. 61 - ก.ย.61 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 3 กองคลงั แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 126,900.00         เจำะจง 45 วนั  

เคร่ือง งำนบริหำรงำนคลงั  

  

 

แบบ  ผด.  2

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561  คร้ังที่  18/2561

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  2560



 

ล ำดบัท่ี ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำนเจำ้ของเงิน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ

ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ

120 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตอเนกประสงค์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 200,000.00         เจำะจง 30  วนั  

หมู่ท่ี  8  บำ้นแม่ยำก   (ฝ้ำยค  ำแลนด)์  งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว  

 กบัเคหะและชุมชน

 

121 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงร้ัวรอบสนำมฟตุบอล กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 1,000,000.00     อิเล็กทรอนิกส์ 90  วนั

บริเวณสนำมกีฬำหมู่ท่ี 2  บำ้นท่ำลอ้  งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

ศรีค  ำ กบัเคหะและชุมชน

122 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัทลติ์กคอนกรีต กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 240,000.00        เจำะจง 30 วนั

บริเวณสนำมกีฬำหมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ  งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

 กบัเคหะและชุมชน

123 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 967,000.00        อิเล็กทรอนิกส์ 120  วนั

บริเวณสนำมกีฬำหมู่ท่ี 2 บำ้นท่ำลอ้ - ศรีค  ำ  งำนบริหำรงำนทัว่ไปเก่ียว

 กบัเคหะและชุมชน

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561  คร้ังที่  18/2561

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ


