
แบบ ผด. ๒
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ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)
งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้สอย

๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐ จัดหาตามความ
๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 ๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล งานบริหารทั่วไป 20,000     ตกลงราคา ๓๐ จ าเปน็ตลอด
๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 ๒. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการ งานบริหารทั่วไป 50,000     ตกลงราคา ๓๐ ทั้งปี

    คณะอนกุรรมการ
๔ ต.ค.๕9-ก.ย.60 ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ  การประกวดการ งานบริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

    แข่งขัน และพธิีเปดิอาคารต่าง ๆ
๕ ต.ค.๕9-ก.ย.60 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรับ-ส่งเสด็จ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖ ต.ค.๕9-ก.ย.60 5. ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนนิการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

   ประโยชน์
ต.ค.๕9-ก.ย.60 6.ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกต้ัง บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 7.ค่าพวงมาลัยช่อดอกไมก้ระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา บริหารงานทั่วไป 2,000 ตกลงราคา ๓๐
๘ ต.ค.๕9-ก.ย.60 8. โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพธิี  งานพธิี บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๙ ต.ค.๕9-ก.ย.60 9.โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

๑๐ ต.ค.๕9-ก.ย.60 10. โครงการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของเทศบาลต าบลบวัสว่าง บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 11.โครงการศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลบวัสว่าง บริหารงานทั่วไป 160,000
๑๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 12.โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ บริหารงานทั่วไป 3,000
๑๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 13.รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน บริหารงานทั่วไป 50,000
๑๔ ต.ค.๕9-ก.ย.60 14.รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รักษาความสงบ 60,000

ภายใน
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๑๕ ม.ค.-60 15.โครงการปอ้งกนัและไขปญัหาอบุติัเหตุทางถนน รักษาความสงบ 60,000 จัดหาตามความ
ช่วงเทศกาลปใีหม่ ภายใน จ าเปน็ตลอด

๑๖  เม.ย. 60 16. โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุทางถนน รักษาความสงบ 60,000 ตกลงราคา ๓๐ ทั้งปี
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใน

๑๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 17.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน รักษาความสงบ 130,000
ภายใน

๑๘ ต.ค.๕9-ก.ย.60 18.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รักษาความสงบ 130,000
ภายใน

๑๙ ม.ค.-60 19.โครงการวันเด็กแหง่ชาติ การศึกษา 45,000
๒๐ ต.ค.๕9-ก.ย.60 20.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การศึกษา 45,000
๒๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 21.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน การศึกษา 952,000
๒๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 22.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน การศึกษา 289,000
๒๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 23.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม การศึกษา 100,000
๒๔ ต.ค.๕9-ก.ย.60 24.ค่าอาหารเสริม (นม) การศึกษา 1,636,590
๒๕ ต.ค.๕9-ก.ย.60 25.รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ สาธารณสุข 500,000
๒๖ ต.ค.๕9-ก.ย.60 26.โครงการปอ้งกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก สาธารณสุข 40,000
๒๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 27.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา สาธารณสุข 20,000
๒๘ ต.ค.๕9-ก.ย.60 28.โครงการธนาคารขยะ สาธารณสุข 20,000
๒๙ ต.ค.๕9-ก.ย.60 29.โครงการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏกิลู สาธารณสุข 20,000
๓๐ ต.ค.๕9-ก.ย.60 30.โครงการส านกังานนา่อยู่ นา่มอง big cleaning day สาธารณสุข 3,000
๓๑  ต.ค.59-ก.ย.60 31.โครงการปอ้งกนัโรคติดต่อในวัยรุ่น สาธารณสุข 20,000
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๓๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 32.โครงการร้านอาหารปลอดภยั สาธารณสุข 20,000 จัดหาตามความ
๓๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 33.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สาธารณสุข 30,000 จ าเปน็ตลอด
๓๔ ต.ค.๕9-ก.ย.60 34.โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ สร้างความเข้มแข็ง 30,000 ทั้งปี

ของชุมชน
๓๕ ต.ค.๕9-ก.ย.60 35.โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็ง 70,000

ของชุมชน
๓๖ ต.ค.๕9-ก.ย.60 36.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขันทอ้งถิ่น ศาสนาวัฒนธรรม 70,000

พรรณานคิมสัมพนัธ์ คร้ังที่  9 ป ี2560 และนนัทนาการ
๓๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 37.โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนต้านยาเสพติด ศาสนาวัฒนธรรม 150,000

และนนัทนาการ
๓๘  พ.ค. -ม.ิย. 60 38.โครงการงานวันวิสาขบชูา ศาสนาวัฒนธรรม 10,000
๓๙ ต.ค.๕9-ก.ย.60 39.รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ บริหารงานคลัง 100,000
๔๐ ต.ค.๕9-ก.ย.60 40.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บริหารงานคลัง 100,000
๔๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 41.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน บริหารงานคลัง 327,940
๔๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 42.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บริหารงานคลัง 30,000
๔๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 43.รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เคหะและชุมชน 76,000
๔๔ ต.ค.๕9-ก.ย.60 44.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เคหะและชุมชน 64,000
๔๕ ต.ค.๕9-ก.ย.60 45.ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เคหะและชุมชน 170,000

สถานสูีบน้ าด้วยพลังงานไฟฟา้ ระบบประปาหมู่บา้น
๔๖ ต.ค.๕9-ก.ย.60 46.ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เคหะและชุมชน 30,000

ระบเสียงตามสาย ชุดโคมไฟฟา้สาธารณะหมู่บา้น
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๔๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 47.ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านกังานหรือ เคหะและชุมชน 30,000 จัดหาตามความ
ครุภณัฑ์อื่น จ าเปน็ตลอด

๔๘ ต.ค.๕9-ก.ย.60 48.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลต าบลบวัสว่าง เคหะและชุมชน 130,000 ทั้งปี
๔๙ ต.ค.๕9-ก.ย.60 49.ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาล เคหะและชุมชน 400,000

ต าบลบวัสว่าง
ค่าวัสดุ

๕๐ ม.ค.-ก.ย.60 1.ค่าวัสดุส านกังาน บริหารงานทั่วไป 70,000
๕๑ ม.ค.-ก.ย.60 2.ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว บริหารงานทั่วไป 30,000
๕๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป 20,000
๕๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทั่วไป 60,000
๕๔ ม.ค.-ก.ย.60 5.วัสดุคอมพวิเตอร์ บริหารงานทั่วไป 50,000
๕๕ ต.ค.๕9-ก.ย.60 6.ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ รักษาความสงบ 15,00

ภายใน
๕๖ ต.ค.๕9-ก.ย.60 7.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รักษาความสงบ 30,000

ภายใน
๕๗ ต.ค.๕9-ก.ย.60 8.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รักษาความสงบ 30,000

ภายใน
๕๘ ต.ค.๕9-ก.ย.60 9.ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง รักษาความสงบ 20,000

ภายใน
๕๙ ม.ค.-ก.ย.60 10.ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว สาธารณสุข 5,000
๖๐ ม.ค.-ก.ย.60 11.ค่าวัสดุกอ่สร้าง สาธารณสุข 10,000
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ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๖๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 12.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สาธารณสุข 90,000 จัดหาตามความ
๖๒ ม.ค.-ก.ย.60 13.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สาธารณสุข 10,000 จ าเปน็ตลอด
๖๓ ม.ค.-ก.ย.60 14.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย สาธารณสุข 5,000 ทั้งปี
๖๔ ม.ค.-ก.ย.60 ๑5. ค่าวัสดุส านกังาน บริหารงานคลัง 8๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖๕ ม.ค.-ก.ย.60 16. ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว บริหารงานคลัง 2๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖๖ ม.ค.-ก.ย.60 17. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลัง 25,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๗ ม.ค.-ก.ย.60 18. วัสดุคอมพวิเตอร์ บริหารงานคลัง 50,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๘ ม.ค.-ก.ย.60 ๑9. วัสดุส านกังาน เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๙ ม.ค.-ก.ย.60 ๒0. วัสดุไฟฟา้และวิทยุ เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๐ ม.ค.-ก.ย.60 21. วัสดุงานบา้นงานครัว เคหะและชุมชน 5,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๑ ม.ค.-ก.ย.60 22. วัสดุกอ่สร้าง เคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๒ ต.ค.๕9-ก.ย.60 23. วัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๓ ต.ค.๕9-ก.ย.60 24. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๔ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ 25. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เคหะและชุมชน 5,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๕ ม.ค.-ก.ย.60 26. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เคหะและชุมชน 5,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๖ ม.ค.-ก.ย.60 27. วัสดุคอมพวิเตอร์ เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๗ ม.ค.-ก.ย.60 28. วัสดุอื่น ๆ เคหะและชุมชน 40,000 ตกลงราคา ๓๐

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

๗๘  ม.ค.- ก.ย. 60 ๑. ตู้เหล็ก ชนดิ 2 บาน จ านวน 2 หลัง บริหารงานทั่วไป 6,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๙  ม.ค.- ก.ย. 60 2.เกา้อี้ประชุมสภา จ านวน 18 ตัว บริหารงานทั่วไป 45,000
๘๐  ม.ค.- ก.ย. 60 3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร บริหารงานคลัง 75,000
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แบบ ผด. ๒

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด
ล าดับที่ ที่ต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หนว่ย) เจ้า แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๘๑  ม.ค.- ก.ย. 60 4.เคร่ืองพมิพเ์ช็ค บริหารงานคลัง 35,000 จัดหาตามความ
๘๒  ม.ค.- ก.ย. 60 5.ตู้เหล็ก 2 ชั้น แบบบานเล่ือนกระจกใส จ านวน 2 หลัง บริหารงานคลัง 7,000 จ าเปน็ตลอด
๘๓  ม.ค.- ก.ย. 60 6.ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก บริหารงานคลัง 19,800 ทั้งปี
๘๔  ม.ค.- ก.ย. 60 7.โต๊ะพร้อมเกา้อี้ท างาน  จ านวน  ชุด เคหะและชุมชน 3,900
๘๕  ม.ค.- ก.ย. 60 8.ตู้เกบ็เอกสาร แบบบานเหล็ก 2 บาน เคหะและชุมชน 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๘๖ ม.ค.-ก.ย.60 ๑. กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  (17 ล้านพกิเซล) บริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา ๓๐
๘๗ ม.ค.-ก.ย.60 2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  (16 ล้านพกิเซล) บริหารงานคลัง 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๘๘ ม.ค.-ก.ย.60 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค งานบริหารทั่วไป 21,000 ตกลงราคา ๓๐
๘๙ ม.ค.-ก.ย.60 ๒. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ งานบริหารทั่วไป 22,000 ตกลงราคา ๓๐
๙๐ ม.ค.-ก.ย.60 ๓. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ชนดิเลเซอร์ งานบริหารทั่วไป 7,900 ตกลงราคา ๓๐
๙๑ ม.ค.-ก.ย.60 4. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ชนดิเลเซอร์ LED งานบริหารทั่วไป 9,600

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
๙๒ ม.ค.-ก.ย.60 ๑.ชุดดับเพลิง สาธารณสุข ๑๒,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๙๓ ม.ค.-ก.ย.60 ๒. สายส่งน้ าดับเพลิง สาธารณสุข 24,000 ตกลงราคา ๓๐

งบลงทุน
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

๙๔ ม.ค.-ส.ค.60 1. โครงการกอ่สร้างร้ัวส านกังานเทศบาลต าบลบวัสว่าง อตุสาหกรรม 562,600 สอบราคา ๑๘๐
และการโยธา

๙๕ ม.ค.-ส.ค.60 2.โครงการกอ่สร้างหอถังประปาส านกังานเทศบาล งานการพาณิชย์ 276,900 ตกลงราคา ๑๒๐
ต าบลบวัสว่าง  
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