
แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 360,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 7

1 ต.ค.60-ก.ย.61 (1) คาเย็บเลม, สําเนาเอกสารฯ  - งานบริหารงานทั่วไป

(2) คาจางเหมาจัดทําวารสารฯ

(3) คาจางเหมาลางเครื่องปรับอากาศฯ

(4) คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร

(5) คาใชจายในการตอ พรบ.ฯ

(6) คาจางเหมาทําความสะอาดฯ

(7) คาจางดูแลรักษาความปลอดภัยฯ

(8) คาเชาเครื่องถายเอกสาร

(9) คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ 

2 ต.ค.60-ก.ย.61 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและฯ สํานักงานปลัด  -แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000.00  -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

(1) คารับรอง  -งานบริหารงานทั่วไป

(2) คารับรองในการประชุมสภาฯ

(3) คาใชจายในการจัดงานพิธีฯ

3 ต.ค.60-ก.ย.61 คาใชจายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 377,000.00  -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

4 ต.ค.60-ก.ย.61 คาชดใชความเสียหาย/คาสินไหมทดแทน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ
รายการ/จํานวน/หนวย

งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ . 2561

                        ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง

 เงินนอกงบประมาณงบประมาณ
วิธีจัดหารายการ/จํานวน/หนวย หมายเหตุ



ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

5 ต.ค.60-ก.ย.61 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมฯ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00  -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

6 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการกิจกรรม 5 ส. สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

7 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดงุานบานงานครัว สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

ต.ค.60-ก.ย.61 1) ซื้อเครื่องใชตาง ๆ สํานักงานปลัด  - งานบริหารงานทั่วไป

ต.ค.60-ก.ย.61 2) ซื้อน้ําดื่ม สํานักงานปลัด

8 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดกุอสราง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

9 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 175,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

10 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดโุฆษณาและเผยแพร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 15

 - งานบริหารงานทั่วไป

11 ต.ค.60-ก.ย.61 ครุภัณฑงานบานงานครัว สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,200.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

1)จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม  - งานบริหารงานทั่วไป

12 ต.ค.60-ก.ย.61 ครุภัณธอื่น สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 65,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

จัดซื้อเครื่องจักตอก  - งานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
รายการ/จํานวน/หนวย

งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา หมายเหตุ



13 ต.ค.60-ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

 - งานบริหารงานทั่วไป

14 ต.ค.60-ก.ย.61 คาที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 175,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 30

โครงการกอสรางโรงจอดรถ  - งานบริหารงานทั่วไป

15 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ งานอนุรักษปาไมฯ

16 ต.ค.60- ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

 - งานบริหารเก่ียวกับฯ

17 ต.ค.60-ก.ย.61 โครงการบริหารจัดการขยะ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 40,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ใหเปนศนูย งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

18 ต.ค.60- ก.ย 61 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 158,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

1)คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร

2)คาใชจายในการรับวารสาร คูมือ แบบพิมพ 

3)คาจางเหมาเพื่อชวยงานดานแผนท่ีภาษี

19 ต.ค.60- ก.ย 61 -คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณบุคคลฯลฯ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

20 ต.ค.60- ก.ย 61 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ทรัพยสิน

21 ต.ค.60- ก.ย 61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 140,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 30 วัน

22 ต.ค.60-ก.ย.61 (1) คาถายแบบแปลนตาง ๆ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  -  -

23 ต.ค.60-ก.ย.61 (2) คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองชาง  - งานบริหารงานทั่วไปฯ  -  -

24 ต.ค.60-ก.ย.61 (3) คาจางเหมาผูชวยธรุการ กองชาง  - งานบริหารงานทั่วไปฯ  -  -

25 ต.ค.60-ก.ย.61

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  - งานบริหารงานทั่วไปฯ 108,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 

 - คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 500,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

26 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไปฯ  -

27 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไปฯ  -

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

28 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



29 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

30 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา หมูที่ 12 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

31 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัวยู หมูท่ี 5 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

32 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัวยูพรอมฝาปด ม. กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

33 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 238,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

34 ต.ค.60 - ธ.ค.60 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 9 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 238,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

35 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

ต.ค.- ก.ย.61  - คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 45

36 ต.ค.60-ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ กองการศึกษา การศึกษา/ 746,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

 - พ่ีเลี้ยงเด็ก,ครูพ่ีเลี้ยง,คาเชาเครื่องถาย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รถรับ-สง นักเรียน จางเหมาโฆษณาฯ

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

37 พ.ย.,ก.พ.,พ.ค. วัสดสํุานักงาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 70,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

ส.ค.-10  - งานบริหารงานทั่วไป

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



38 พ.ย.60-ม.ย.61 วัสดยุานพาหนะและขนสง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

39 พ.ย. 60, วัสดวุทิยาศาตรและการแพทย สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

พ.ค.-61  -จัดซื้อนํ้ายาพนหมอกควัน  - งานบริหารงานทั่วไป

40 1 พ.ย. 60- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 140,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 30

31-ส.ค.-61 เพ่ือบริหารจัดการขยะฯ งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

41 พ.ย.60-ก.ย.61 คาอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา การศึกษา/ 1,471,697 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

42 ธ.ค.,พ.ค. 61 วัสดไุฟฟาและวิทยุ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

43 ธ.ค.59,ม.ีค. วัสดคุอมพิวเตอร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

พ.ค.,ก.ย. 61  - งานบริหารงานทั่วไป

44 ธ.ค. 60 โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธ อปท. กองการศึกษา การศึกษา/ 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

45 ม.ค.-ม.ิย. 61 วัสดกุารเกษตร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 7

 - งานบริหารงานทั่วไป

46 ม.ค 61- ก.ย 61 วัสดสํุานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



47 ม.ค 61- ก.ย 61 วัสดโุฆษณาและเผยแพร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

48 ม.ค 61- ก.ย 61 คาวัสดคุอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

49 ม.ค.61-ม.ีค.61 โครงการกอสรางรางสงน้ําตัววี หมูที่ 8 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

50 ม.ค.61-ม.ีค.61 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 16 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 280,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

51 ม.ค.61-ม.ีค.61 โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลล กองชาง  -งานไฟฟาถนน 498,900.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

52 ม.ค.61-ม.ีค.61 โครงการปรับปรุงถนนเขาพื้นท่ีทางการเกษตร กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

ภายใน อบต.ปาซาง

53 ม.ค.61-ม.ีค.61 โครงการลงหินคลุกเขาพื้นท่ีทางการเกษตร ม.15 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 200,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

54 ม.ค. 61  - โครงการจัดซื้อระบบกรองนํ้า ศพด. กองการศึกษา การศึกษา/ 150,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 15

และ ร.ร.อนุบาล อบต.ปาซาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

55 ม.ค.-พ.ค.61  -คาวัสดสํุานักงาน กองการศึกษา การศึกษา/ 60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

56 ม.ค.-พ.ค.61  -วัสดงุานบานงานครัว กองการศึกษา การศึกษา/ 40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



57 ม.ค.61 โครงการแขงขันกีฬาสีศพด.และ กองการศึกษา ศาสนา/ 30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ร.ร.อนุบาล อบต.ปาซาง งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

58 ม.ค.61, พ.ค.61 โครงการอุยสอนหลาน กองการศกึษา ศาสนา/ 9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

59 1-28 ก.พ.61 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สําหรับบุคลากร  - งานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป วธิเีฉพาะเจาะจง 30

60 1-28 ก.พ. 61 1) จัดซื้อเครื่องพิมพ  - งานบริหารงานทั่วไป 9,000.00           

2) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 9,900.00           

3)จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,000.00          

61 1-28 ก.พ. 61 โครงการตรวจสอบคณุภาพน้ํา สํานักงานปลัด แผนงานสาะรณสุข 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริการสาธารณสุขฯ

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

62 1-28 ก.พ. 61 โครงการพัฒนาฝมือกลุมอาชีพ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ผูสูงอายุทอตุงลานนา งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

63 1-28 ก.พ. 61 โครงการเสริมสรางความรูในการ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



64  ก.พ.61 จัดซื้อพัดลมติดตั้ง กองการศึกษา การศึกษา/ 100,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

65 ก.พ.61 โครงการติดต้ังกันสาดอาคารเรียน กองการศกึษา การศึกษา/ 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 15

ศพด.อบต. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

66 1-31 ม.ีค. 61 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 88,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

 - งานบริหารงานทั่วไป

67 1-31 ม.ีค. 61 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ทางถนนชวงเทศกาล งานปองกันฝายพลเรือนฯ

68 1-31 ม.ีค. 61 โครงการจัดทําแนวกันไฟเพ่ือ สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 45,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

แกไขปญหาไฟปา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

69 1-31 ม.ีค. 61 โครงการาเสริมสรางอาชีพ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 100,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ประมง งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

70 ม.ีค 61 โครงการเสริมสรางองคความรูในดานงานพัสดุ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน

สําหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

71 ม.ีค 61 ตูบานเหล็กเก็บเอกสารชนิแบบรางเลื่อน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 99,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

72 ม.ีค 61 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ชนิดเลเซอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 32,000 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



73 ม.ีค 61 เครื่องสาํรองไฟ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,900 - - วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

74 ม.ีค.61  -วัสดกุารเกษตร กองการศึกษา การศึกษา/ 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

75 ม.ีค.61 คชจ.ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน กองการศกึษา การศึกษา/ 200,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

76 1-30 เม.ย. 61 โครงการสงเสริมความรูในการบริหาร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 7

จัดการระบบประปาหมูบาน  - งานบริหารงานทั่วไป

77 1-30 เม.ย. 61 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยฯ  - งานบริหารงานทั่วไป

78 1-30 เม.ย. 61 โครงการอบรมใหความรูดาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000.00           -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 30

กฎหมาย อปท  - งานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

79 1-30 เม.ย. 61 โครงการเสริมสรางความรูในการ สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ปองกันอุบัติภัยทางถนน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

80 1-30 เม.ย. 61 โครงการอบรมปองกันและแกไข สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ปญหาหมอกควันและไฟปา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

81 1-30 เม.ย. 61 โครงการอบรมเพ่ือซักซอมดาน สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สาธารณภัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



82 1-30 เม.ย. 61 โครงการชวยเหลือประชาชน สํานักงานปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 30

ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ งานสวัสดิการสังคมฯ

83 1-30 เม.ย. 61 โครงการจัดกิจกรรมวันผูพิการ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

แหงชาติ งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

84 1-30เ ม.ย. 61 โครงการสงเสริมศกัยภาพดาน สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

การตลาดและการบริหารกลุมฯ งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

85 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.11 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 253,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

86 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.10 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 231,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

87 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.2 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 198,900.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

88 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.4 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 198,900.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

89 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.7 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 218,000.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

90 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.1 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 198,900.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

91 เม.ย.61-ม.ิย.61 โครงการกอสรางถนนคสล. ม.6 กองชาง  -งานไฟฟาถนน 213,400.00         -  - วิธีเฉพาะเจาะจง 45

92 เม.ย. 61  -โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด กองการศกึษา การศึกษา/ 21,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 15

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ในสถานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

93  เม.ย. 61  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา การศึกษา/ 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

94 เม.ย.-พ.ค.61  -วัสดคุอมพิวเตอร กองการศึกษา การศึกษา/ 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

95 เม.ย. 61 อินเตอรเน็ตโรงเรียน กองการศึกษา การศึกษา/ 16,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 7

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

96 1-31 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

97 1-31 พ.ค. 61 โครงการสนับสนุนสงเสริม สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

เศรษฐกิจพอเพียง งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

98 พ.ค.-ส.ค.61 โครงการควบคมุปองกันโรคไข สํานักงานปลัด แผนงานสาะรณสุข 50,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

เลือดออก งานบริการสาธารณสุขฯ

99 พ.ค.-ส.ค.61 โครงการฝกอบรมใหความรูในการ สํานักงานปลัด แผนงานสาะรณสุข 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

อนุรักษการจัดการนํ้าเสียฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ

100 1-31 พ.ค. 60 โครงการอบรมอาชีพผูผานการ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



บําบัดยาเสพติด งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

101 พ.ค. 61 สภาวัฒนธรรม สรงนํ้าพระธาตุดอยกู กองการศึกษา การศึกษา/ 40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

102 ม.ิย.-61 โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สีเขียว งานอนุรักษปาไมฯ

103 ม.ิย.-61 โครงการสรางสวนปาดอยชางคด สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานอนุรักษปาไมฯ

104 ม.ิย.61 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและ กองการศกึษา ศาสนา/ 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สามเณร งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

ลําดับ ชวงเวลาที่ หนวยงาน กําหนดสงมอบ

ที่ ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

105 ม.ิย.61 โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางดาน กองการศกึษา การศึกษา/ 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 30

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

106 1-31 ก.ค. 61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณบรรเทา สํานักงานปลัด รักษาความสงบภายใน 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

สาธารณภัย งานปองกันฝายพลเรือนฯ

107 1-30 ก.ค. 60 โครงการปองกันและควคุมโรค สํานักงานปลัด แผนงานสาะรณสุข 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

พิษสุนัขบา งานบริการสาธารณสุขฯ

108 1-31 ส.ค. 61 โครงการอบรมการตั้งครรภ สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

โดยไมพรอม งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

รายการ/จํานวน/หนวย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



109 1-31 ส.ค. 61 โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร 30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง 30

งานอนุรักษปาไมฯ




























