
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
1 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
2 ธ.ค.-62 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและผลงาน ของ อบต. ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 15
3 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ล้างฟิล์ม และอัดขยายรูป ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
4 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7,000 เฉพาะเจาะจง 7

5 ต.ค.62 - ก.ย.63
ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงาน ให้ผุ้รับจ้างกระท าการ
อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง เพ่ิมเติม

ส านักปลัด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

20,000 เฉพาะเจาะจง 7

6 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคาร ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 108,000 เฉพาะเจาะจง 7
7 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 108,000 เฉพาะเจาะจง 7
8 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 432,000 เฉพาะเจาะจง 30
9 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ฯ ส านักปลัด แผนงานสาธารณะสุข 3,300 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด

  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและรอบอาคาร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม จ านวน 12 เดือน

12 ต.ค.62 - ก.ย.63   ค่าจ้างเหมาบริการล้างฟิล์มและอัดขยายรูป กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,000 เฉพาะเจาะจง 7
13 ต.ค.62 - ก.ย.63  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบแปลนต่าง ๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
14 ต.ค.62 - ก.ย.63  ค่าจ้างเหมาท าป้ายรณรงค์และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 7
15 ต.ค.62 - ก.ย.63  'ค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 108,000 เฉพาะเจาะจง 30
16 ต.ค.62 - ก.ย.63  ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างฯ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

7

11 ต.ค.62 - ก.ย.63 กองการศึกษา 108,000

10 ต.ค.62 - ก.ย.63 กองการศึกษา 3,000 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง 30

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ

17 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 5
18 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน  ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25,000 เฉพาะเจาะจง 5

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน

19 พ.ย.-63 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และโดเมนเนมของอบต.บ้านกาด ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
20 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บ้านกาด ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
21 ก.พ.63 - มี.ค.63 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี ประจ าปี พ.ศ.2561 ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

22 -
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด

ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 350,000 เฉพาะเจาะจง 7

23 มี.ค.-63 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต. เพ่ือพัฒนาการจัดท าแผน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

24 ต.ค.62 - ก.ย.63
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

25 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
26 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

27 ก.พ.63 - มี.ค.63
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบต าบลบ้านกาด

ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

28 ก.ค.-63
โครงการอบรม จริยธรรม คุณธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านกาด

ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

29 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
5,000 เฉพาะเจาะจง 7



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

30 ต.ค.62 - ก.ย.63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.
บ้านกาด

ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
5,000 เฉพาะเจาะจง 7

31 ม.ค.63 - ก.พ.63 โครงการท าแนวกันไฟในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านกาด ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
10,000 เฉพาะเจาะจง 7

32 ม.ค.63 - ก.พ.63 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
20,000 เฉพาะเจาะจง 7

33 ธ.ค.,ม.ค.,เม.ย.63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล
และวันส าคัญ

ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
10,000 เฉพาะเจาะจง 7

34 มิ.ย.63 - ก.ค.63 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
15,000 เฉพาะเจาะจง 7

35 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการเพ่ิมจ านวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
20,000 เฉพาะเจาะจง 7

36 ส.ค.-63 โครงการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
20,000 เฉพาะเจาะจง 7

37 มิ.ย.63 - ก.ค.63 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ส านักปลัด
การรักษาความสงบ

ภายใน
15,000 เฉพาะเจาะจง 7

38 มี.ค.63 - ก.ย.63
โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียบนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลบ้านกาด (ศูนย์ MEC)

ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

39 มี.ค.63 - ก.ย.63 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

40 ม.ค.63 - เม.ย.63 โครงการลดการเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

41 ก.ค.63 - ก.ย.63
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลบ้านกาด

ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

42 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่สตรีในชุมชน ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

43 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ส านักปลัด
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5,000 เฉพาะเจาะจง 7

44 ก.ค.63 - ก.ย.63
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านกาด

ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

45 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

46 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและปลอดสารพิษ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

47 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

48 ก.ค.63 - ก.ย.63 โครงการปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะและป่าชุมชน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

49 ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 200,000 เฉพาะเจาะจง 90

50 ม.ค.-63 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 15

51 ม.ค.-63 โครงการจัดงานวันเด็ก กองการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
50,000 เฉพาะเจาะจง 7



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

52 ก.พ.-63
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 11,000 เฉพาะเจาะจง 7

53 ม.ค.-63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ปางเติม

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000 เฉพาะเจาะจง 7

54 มี.ค.-63
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมส าหรับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 9,500 เฉพาะเจาะจง 7

55 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 78,650 เฉพาะเจาะจง 7

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซ่ึงเป็นวันส าคัญทางราชการ แผนงานการศาสนา
งานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมฯ

58 ก.ค.63 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน กองการศึกษา " 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี "
ท้องถ่ิน

60 เม.ย.63 โครงการรดน้ าด าหัวปีใหม่เมืองตามประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา " 100,000 เฉพาะเจาะจง 7
61 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวภายในต าบล " " 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

62 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

63 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 7

7เฉพาะเจาะจง

120,000 เฉพาะเจาะจง 7

10,000 เฉพาะเจาะจง 7

10,000

ต.ค.62 - ก.ย.6357 กองการศึกษา

กองการศึกษาพ.ค.63-ก.ย.6359

56 ก.พ.-63 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านกาด กองการศึกษา



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

64 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000 เฉพาะเจาะจง 7 "

65 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000 เฉพาะเจาะจง 7
66 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

ค่าวัสดุ
67 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 5
68 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 5
69 ม.ค.63 - มิ.ย.63 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000 เฉพาะเจาะจง 5
70 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5
71 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5
72 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 เฉพาะเจาะจง 5
73 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 เฉพาะเจาะจง 5
74 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน 25,000 เฉพาะเจาะจง 5
75 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 5
76 ธ.ค.62 , มิ.ย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 5
77 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุก่อสร้าง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 5
78 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 5
79 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5
80 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000 เฉพาะเจาะจง 5
81 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5
82 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาะจง 5
83 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด แผนงานสาธารณะสุข 45,600 เฉพาะเจาะจง 5
84 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุโฒษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
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ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

85 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 เฉพาะเจาะจง 5
86 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5
87 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 5
88 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 7,000 เฉพาะเจาะจง 5
89 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5
90 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุอ่ืน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 5
91 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 101,920 เฉพาะเจาะจง 5
92 ต.ค.62 - ก.ย.63 วัสดุส ารวจ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 5

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

93 พ.ย.-63 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,600 เฉพาะเจาะจง 15
94 พ.ย.-63 เคร่ืองดูดฝุ่น ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,000 เฉพาะเจาะจง 15
95 พ.ย.-63 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 15
96 พ.ย.-63 โต๊ะส าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4,700 เฉพาะเจาะจง 15
97 พ.ย.-63 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 7,200 เฉพาะเจาะจง 15
98 พ.ย.-63 โต๊ะส าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,700 เฉพาะเจาะจง 15

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

99 พ.ย.-63 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18,500 เฉพาะเจาะจง 15
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง



แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
เงินนอกงบประมาณรายการ/จ านวน (หน่วย)
ประเภท จ านวน

เงิน
(บาท)

วิธีจัดหา ก าหนด
ส่งมอบ
(วัน)

ช่วงเวลาท่ีต้อง
จัดหา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ล าดับ เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน

เงิน(บาท)

หมาย
เหตุ

100 ม.ค.-63 หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จ านวน 1 หัว ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16,000 เฉพาะเจาะจง 15

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

101 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 254,617 เฉพาะเจาะจง 7

102 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 7 "

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
103 มี.ค.63 โครงการก่อสร้างกล่องเกเบ้ียน(ส่วนท่ีเหลือ)บ้านริมวาง หมู่ท่ี 7 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 เฉพาะเจาะจง 60
104 มี.ค.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งห้วย หน้าบ้านนางแก้วดีฯ ม.9 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 เฉพาะเจาะจง 45
105 เม.ย.63 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านก่ิวแลป่าเป้าฯ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 เฉพาะเจาะจง 60
106 เม.ย.63 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดโสภาราม บ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 2 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 เฉพาะเจาะจง 30
107 ต.ค.62 - ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองช่าง แผยงานเคหะและชุมชน 803,000 เฉพาะเจาะจง 15

รายจ่ายอ่ืนๆ
108 ก.ย.-63 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ส านักปลัด งานบริหารท่ัวไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 30

             (นางจิริยา   มูลประเสริฐ)          (นายบัญชา  อุทาโย) (นายณพลเดช  ปันเรือน)
               ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด


