
แบบ ผด. ๒

ช่วงเวลา หน่วยงาน กําหนด
ลําดับที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เจ้า แผนงาน/งาน/ จํานวน ประเภท จํานวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)
งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้สอย

๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐ จัดหาตามความ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จําเป็นตลอด

๒ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งานบริหารทั่วไป 20,000    ตกลงราคา ๓๐ ทั้งปี
๓ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ งานบริหารทั่วไป 30,000    ตกลงราคา ๓๐

    คณะอนุกรรมการ
๔ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ  การประกวดการ งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

    แข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

๕ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับ-ส่งเสด็จ บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. ค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

   ประโยชน์
๗ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๓.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๘  ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๔.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๙ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๕.ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา บริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๐ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๖. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี  งานพิธี บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๗.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๒ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๘. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตําบลบัวสว่าง บริหารงานทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



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

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของเทศบาลตําบลบัวสว่าง ตําบลสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าใช้สอย

๒๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งานบริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกงราคา ๓๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บริหารงานทั่วไป ๖๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๒  ม.ค. ๕๘ ๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

ช่วงเทศกาลปีใหม่
๓  เม.ย. ๕๘ ๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน บริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๘,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

ช่วงเทศกาลสงกรานต์
๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๒ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าใช้จ่ายในการนําเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ระดับก่อนวัยเรียน 2,420 ตกลงราคา ๓๐
เทศบาลนําส่งโรงพยาบาล และประถมศึกษา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

๓ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยุวชนต้าน ระดับก่อนวัยเรียน เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
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   ยาเสพติด) และประถมศึกษา
๔ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ระดับก่อนวัยเรียน เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

และประถมศึกษา
๕ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๓. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเด็กระดับ ระดับก่อนวัยเรียน อุดหนุนทั่วไป 22,000 ตกลงราคา ๓๐

   ก่อนประถมวัย และประถมศึกษา
๖  ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ระดับก่อนวัยเรียน อุดหนุนทั่วไป 100,000 ตกลงราคา ๓๐

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และประถมศึกษา
ค่าใช้สอย

๑  ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ บริการสาธารณสุข ๘๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
หมวดอื่น ๆ
๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บริการสาธารณสุข

๒  พ.ค. - ส.ค. ๕๘    - ค่าน้ํายาพ่อนหมอกควัน ๑๐,๔๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๓  พ.ค. - ส.ค. ๕๘    - ทรายอะเบท ๒๓,๔๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔  พ.ค.-ส.ค. ๕๖ ๒. โครงการธนาคารขยะ บริการสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

๑ ต.ค.๕๗-ก.ย. ๕๘ ๑. โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําสตรีตําบลสว่าง สังคมสงเคราะห์ เงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
งานบริหารงานคลัง กองคลัง
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แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 40,000    ตกลงราคา ๓๐
๒ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 60,000    ตกลงราคา ๓๐
๓ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๓. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 42,000    ตกลงราคา ๓๐

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ 
๔ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 50,000    
๕ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 10,000    ตกลงราคา ๓๐

   เทศบาลตําบลบัวสว่าง
๖ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๓. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป 300,000  ตกลงราคา ๓๐
๗ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๔. โครงการสนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป อุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

    (e-Lass)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

๑ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานบริหารทั่วไป ๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๒ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๒. ค่าจ้างเหมาจัดําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น ๆ 
๓ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

๑  ม.ค.-ก.ค. ๕๘ ๑. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ สังคมสงเคราะห์ อุดหนุนทั่วไป 13,000    ตกลงราคา ๓๐
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๒ ม.ค.-ก.ย.๕๘ ๒. โครงการฝึกอบรมสัมมนาประชุมประชาคมเด็กและ สังคมสงเคราะห์ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
    เยาวชน   

๓  เม.ย. ๕๘ ๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ สังคมสงเคราะห์ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

๑  ม.ค.-มี.ค. ๕๘ ๒. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพรรณานิคม สัมพันธ์ งานศาสนาและ อุดหนุนทั่วไป ๗๐,๐๐๐ สอบราคา ๓๐
ครั้งที่ ๗ ประจําปี ๒๕๕๖ วัฒนธรรมท้องถิ่น

๒ ก.พ.- เม.ย.๕๘ ๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด งานศาสนาและ อุดหนุนทั่วไป ๑๕๐๐๐๐ สอบราคา ๓๐
วัฒนธรรมท้องถิ่น


