แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
๑.๑ คาจางเหมาบริการ
ซึ่งมิใชการประกอบดัด
แปลง ตอ เติม สราง
แตเปนงานที่ไดมาซึ่ง
บริการของเทศบาล
ตําบลปะทิว
๑.๒ คาจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลและอาคาร
ปองกันฯ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
๒.๑ คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลฯ
๒.๒ คาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่นฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
๓.๑ คาใชจายในการ
จัดการเลือกตั้ง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)

วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๘๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๒แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ 3.2 คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๓ โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๔ โครงการเตรียม
และรับเสด็จในโอกาส
ตาง ๆ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๕ โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๖ โครงการปองกัน
การทุจริตและการแกไข
ปญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๗ โครงการฝกอบรม
สงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๓.๘ โครงการพัฒนา
ขอมูลอิเล็กทรอนิกและ
ระบบเว็บไซดเทศบาล
ตําบลปะทิว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
๓,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๔๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๓แบบ ผด.๑

ที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุงานบานงานครัว
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น ๆ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
100,000.00
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

90,000.00
15,000.00
5,000.00
15,000.00
40,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๘๔,๒๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๔๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

หมายเหตุ

-๔แบบ ผด.๑

ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๒.๑ โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๒.๑ โครงการผูชําระ
ภาษีดีเดน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๙.๑ เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองคลัง เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
๕๘,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๖๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

23,000.00

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

หมายเหตุ

-๕แบบ ผด.๑

ที่
๑

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนงานรักษาความ
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
บริการ
สงบภายใน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น
๒.๑ คาใชจายใน
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
โครงการชวยเหลือ
สงบภายใน
ผูประสบภัยภายในเขต
เทศบาล
๒.๒ โครงการปองกัน
แผนงานรักษาความ
๒๓,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
และลดอุบัติเหตุทาง
สงบภายใน
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ
๒.๓ โครงการฝกอบรม
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การปองกันและระงับอัค
สงบภายใน
คีภัยในสถานศึกษา
๒.๔ โครงการฝกอบรม
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เชิงปฏิบบัติการปองกัน
สงบภายใน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว
คาบํารุงรักษาและซอม
แผนงานรักษาความ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
สงบภายใน

หมายเหตุ

-๗แบบ ผด.๑

ที่
๔

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๘

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๙

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๐

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๑

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
คาวัสดุสํานักงาน
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
แผนงานรักษาความ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุกอสราง
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานรักษาความ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ขนสง
สงบภายใน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
หลอลื่น
สงบภายใน
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
แผนงานรักษาความ
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การแพทย
สงบภายใน
วัสดุการเกษตร
แผนงานรักษาความ
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุโฆษณาและ
แผนงานรักษาความ
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เผยแพร
สงบภายใน
คาวัสดุเครื่องแตงกาย
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุคอมพิวเตอร
แผนงานรักษาความ
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
วัสดุเครื่องดับเพลิง
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน
คาวัสดุอื่น
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
สงบภายใน

หมายเหตุ

-๗แบบ ผด.๑

ที่
๑๕

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
คาครุภัณฑสํานักงาน
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ ๑๕.๑ ตูเหล็ก
แผนงานรักษาความ
11,000.00
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
แบบ ๒ บาน
สงบภายใน

หมายเหตุ

-๘แบบ ผด.๑

ที่
๑

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓
๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนงานการศึกษา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
บริการ
รายจายเพื่อบํารุงรักษา
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
และซอมแซมทรัพยสิน
คาวัสดุสํานักงาน
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คาวัสดุโฆษณาและ
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เผยแพร
คาวัสดุคอมพิวเตอร
แผนงานการศึกษา
๖๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

หมายเหตุ

-๙แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
- คาจางทําสิ่งของฯ
แผนงานการศึกษา
25,000.00
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ
๒.๑ โครงการปฐมวัย
แผนงานการศึกษา
๓,๕๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ใสใจภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ โครงการประกัน
แผนงานการศึกษา
3,000.00
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๓ โครงการฝกอบรม
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียนของเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บางสน
๒.๔ โครงการสงเสริม
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การพัฒนาครูและบุคลา
กรทางการศึกษา
๒.๕ โครงการศูนย
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท
องคราชัน

หมายเหตุ

- ๑๐ -

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๔
๕
๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๒.๖ โครงการสงเสริม
แผนงานการศึกษา
๓๑,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
พัฒนาการของเด็กเล็ก
๒.๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
- คาจางประกอบอาหาร
แผนงานการศึกษา
๓๗๒,๔๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๒๔๕ วัน
กลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานบางสน
-พัฒนาบุคลากรทางการ
แผนงานการศึกษา
๔๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
ศึกษา
- คาจัดการเรียนการ
แผนงานการศึกษา
๑๒๙,๒๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สอน
- คาหนังสือเรียน
แผนงานการศึกษา
๗,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
- คาอุปกรณการเรียน
แผนงานการศึกษา
๗,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
- คาครื่องแบบนักเรียน
แผนงานการศึกษา
๑๐,๕๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๕๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
๒.๘ โครงการสายใจ
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
แหงรัก
คาบํารุงรักษาและซอม
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
แซม
คาวัสดุสํานักงาน
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
วัสดุงานบานงานครัว
แผนงานการศึกษา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

แบบ ผด.๑
หมายเหตุ

- ๑๑ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๗
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
๘
๙

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๐
๑๑

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
- คาอาหารเสริม (นม)
๗.๑ อาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
145,631.20
เฉพาะเจาะจง
2๖0 วัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บางสน
๗.๒ อาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
๑,๑๑๙,๐๖๐.๘๐
เฉพาะเจาะจง
๒๖๐ วัน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
คาวัสดุกอสราง
แผนงานการศึกษา
๓๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
แผนงานการศึกษา
10,000.00
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การแพทย
คาวัสดุการเกษตร
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
คาวัสดุโฆษณาและ
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เผยแพร
คาวัสดุคอมพิวเตอร
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๒ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๘

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนงานบริหารทั่วไป
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
บริการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาบํารุงรักษาและซอม
แผนงานบริหารทั่วไป
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
แซมทรัพยสิน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาวัสดุสํานักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แผนงานบริหารทั่วไป
๓,๖๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ แผนงานบริหารทั่วไป
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การแพทย
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาวัสดุการเกษตร
แผนงานบริหารทั่วไป
๑๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาวัสดุโฆษณาและ
แผนงานบริหารทั่วไป
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เผยแพร
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาวัสดุคอมพิวเตอร
แผนงานบริหารทั่วไป
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
คาบริการไปรษณีย
แผนงานบริหารทั่วไป
๒,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข

หมายเหตุ

- ๑๓ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
แผนงานสาธารณสุข
89,800.00
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ
๒.๑ โครงการทองถิ่นไทย แผนงานสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
สีเขียว
๒.๒ โครงการฝกอบรม
แผนงานสาธารณสุข
๔๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ใหความรูรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตําบล
ปะทิว
๒.๓ โครงการใหความรู
แผนงานสาธารณสุข
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เรื่องโรคติดตอและโรค
อุบัติใหม
๒.๔ โครงการฝกอบรม
แผนงานสาธารณสุข
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ใหความรูเอดสโลก
(๑ ธ.ค.)
๒.๕ โครงการรณรงค
แผนงานสาธารณสุข
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ปองกันควบคุมโรคไข

เลือดออก

หมายเหตุ

- ๑๔ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๒.๖ โครงการสัตวปลอด
แผนงานสาธารณสุข
๘๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
๒.๗ โครงการอบรมให
แผนงานสาธารณสุข
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ความรูกับเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความ
พรอมการตั้งครรภกอน
วัยอันควร
๒.๘ โครงการใหความรู
แผนงานสาธารณสุข
๓๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เกี่ยวกับการคุมครองผู
บริโภค
๒.๙ โครงการใหความรู
แผนงานสาธารณสุข
๒๘,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การจัดการขยะชุมชน
๒.๑๐ โครงการออก
แผนงานสาธารณสุข
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

หมายเหตุ

- ๑๕ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๘

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๙

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๑๐
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมา
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ซึ่งบริการ
ชุมชน
คาบํารุงรักษาและ
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
ซอมแซมทรัพยสิน
ชุมชน
คาวัสดุสํานักงาน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คาวัสดุกอสราง
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คาวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ขนสง
ชุมชน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานเคหะและ
๓,๖๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
หลอลื่น
ชุมชน
คาวัสดุโฆษณาและ
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เผยแพร
ชุมชน
คาวัสดุคอมพิวเตอร
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คากอสรางสิ่งสาธารณูป
โภค
- โครงการกอสรางราง
แผนงานเคหะและ
๔๘๖,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๖๐ วัน
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ชุมชน
ถนนสายบานทองหลางบานบางจากฯ

หมายเหตุ

- ๑๖ แบบ ผด.๑

ที่

๒

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุเครื่องแตงกาย

๑

๕
๖

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองชาง งานไฟฟาและถนน เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๖๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๗ แบบ ผด.๑

ที่

๒

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาซอมแซม

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

๔
๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น ๆ

๑

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองชาง งานสวนสาธารณะ เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานเคหะและ
๒๐๗,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๘ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๔

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองสาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
๑.๑ รายจายเพื่อใหไดมา
แผนงานเคหะและ
450,000.00
เฉพาะเจาะจง
๖๐ วัน
ซึ่งบริการ (คธน.ทิ้งขยะ
ชุมชน
คาจางเหมาบริการ คา
โฆษณาประชาสัมพันธฯ
๑.๒ คาจางเหมากวาด
แผนงานเคหะและ
350,000.00
เฉพาะเจาะจง
๖๐ วัน
ขยะภายในเขตเทศบาล
ชุมชน
๑.๓ คาจางเหมาขุดลอก
แผนงานเคหะและ
99,000.00
เฉพาะเจาะจง
๖๐ วัน
ทอรางระบายน้ํา
ชุมชน
คาบํารุงรักษาและ
แผนงานเคหะและ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
ซอมแซม
ชุมชน
คาวัสดุงานบานงานครัว
แผนงานเคหะและ
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คาวัสดุกอสราง
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน
คาวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ขนสง
ชุมชน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานเคหะและ
๒๘๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน
หลอลื่น
ชุมชน
คาวัสดุเครื่องแตงกาย
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๙ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการเชิดชูรูคา
แผนงานสรางความ
๘๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เขมแข็งของชุมชน
๑.๒ โครงการฝกอบรม
แผนงานสรางความ
๔๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
อาชีพใหกลุมสตรีและผู
เขมแข็งของชุมชน
นําชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
๑.๓ โครงการรายงานผล
แผนงานสรางความ
๗๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
60 วัน
การปฎิบัติงานประจําป
เขมแข็งของชุมชน
ของเทศบาล
๑.๔ โครงการสงเสริม
แผนงานสรางความ
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๖๕ วัน
การประชาสัมพันธขอมูล
เขมแข็งของชุมชน
ขาวสารผานสถานีวิทยุ
ชุมชน
๑.๕ โครงการสงเสริม
แผนงานสรางความ
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
การมีสวนรวมของ
เขมแข็งของชุมชน
ประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน

หมายเหตุ

- ๒๐ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๑.๖ โครงการเสริม
แผนงานสรางความ
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สรางครอบครัวอบอุน
เขมแข็งของชุมชน
ชุมชนเขมแข็ง
คาครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
๒.๑ จัดซื้อกลองถายภาพ แผนงานสรางความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน
นิ่งดิจิตอลแบบ DSLR
เขมแข็งของชุมชน
๒.๒ จัดซื้อเครื่องรับ-สง
แผนงานสรางความ
๙๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๐ วัน
สัญญาณเสียงตามสาย
เขมแข็งของชุมชน

หมายเหตุ

- ๒๑ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการแขงขัน
แผนงานศาสนา
๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
กีฬา นักเรียน เยาวชน
วัฒนธรรมและ
และประชาชนทั่วไป
นันทนาการ
๑.๒ โครงการจัดการ
แผนงานศาสนา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
แขงขันกีฬาชุมชน
วัฒนธรรมและ
สัมพันธ
นันทนาการ
๑.๓ โครงการจัดงานวัน
แผนงานศาสนา
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เด็กแหงชาติ ประจําป
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๑.๔ โครงการลาน
แผนงานศาสนา
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ดนตรีและศิลปะ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมายเหตุ

- ๒๒ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จํานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
กําหนดสงมอบ
(หนวยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๔๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ประเพณีตักบาตรเทโว
วัฒนธรรมและ
(วันออกพรรษา)
นันทนาการ
๑.๒ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ประเพณีลอยกระทง
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๑.๓ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ประเพณีวันเขาพรรษา
วัฒนธรรมและ
และวันสําคัญอื่น ๆ
นันทนาการ
๑.๔ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
ประเพณีวันสงกรานต
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๑.๖ โครงการทําบุญ
แผนงานศาสนา
๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
วันขึ้นปใหม
วัฒนธรรมและ

หมายเหตุ

- ๒๓ แบบ ผด.๑

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑

๒

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๓
๔
๕
๖

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑- ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
- คาจางเหมาบริการฯ
คาบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสิน
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาวัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
วัสดุอื่น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
หนวยงาน กองสาธารณสุข งานตลาดสด เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)

กําหนดสงมอบ
(วัน)

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย

๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๓๐ วัน

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

แผนงานการพาณิชย

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

แบบ ผด.๒

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๔

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๕

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
- คาจางทําสิ่งของ คา
โฆษณาและเผยแพร คา
เย็บและเขาปกหนังสือ
คาจางเหมาบริการตาง ๆ
คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- คาจางเหมาทํา
ความสะอาดสํานักงาน
เทศบาลและอาคาร
ปองกันฯ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
- คารับรองใน
การตอนรับบุคคลฯ
- คารับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่นฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
- คาใชจายในการจัด
การเลือกตั้ง

หนวยงาน
เจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

สํานักปลัด

วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

280,000.00

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๒แบบ ผด.๒

ที่
๖

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๗

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๘

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๑๐

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๑๑

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๑๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๑๓

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
- คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา
- โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ
- โครงการเตรียม
และรับเสด็จในโอกาส
ตาง ๆ
- โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท
- โครงการปองกัน
การทุจริตและการแกไข
ปญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลปะทิว
- โครงการฝกอบรม
สงเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น
- โครงการพัฒนา
ขอมูลอิเล็คทรอนิกและ
ระบบเว็บไซตเทศบาล
ตําบลปะทิว

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
๓,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๓แบบ ผด.๒

ที่
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพยสิน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุงานบานงานครัว
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น ๆ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๑๕ วัน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๙๐,๐๐๐.๐๐
15,000.00
๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

84,200.00

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๔๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๔แบบ ผด.๒

ที่
๒๗

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๒๘

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๒๙
๓๐

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๑

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๓

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๔

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๕

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๖

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
- โครงการผูชําระ
ภาษีดีเดน
คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
คาวัสดุคอมพิวเตอร
ครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่องคอมพิวเตอร
ตั้งโตะ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อื่น
- โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยภายในเขต
เทศบาล

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองคลัง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

กองคลัง
กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๖๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๕แบบ ผด.๒

ที่
๓๗

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๘

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๓๙

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๔๐

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๔๑

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๔๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

สํานักปลัด

๔๓

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

สํานักปลัด

๔๔

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

สํานักปลัด

๔๕
๔๖

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
- โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตาง ๆ
- โครงการฝกอบรม
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
- โครงการฝกอบรม
เชิงปฎิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลปะทิว
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
คาวัสดุสํานักงาน

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานรักษาความ
๒๓,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
สงบภายใน

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

หมายเหตุ

-๖แบบ ผด.๒

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด
สํานักปลัด

๔๙

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเครื่องแตงกาย

สํานักปลัด

๕๐

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ วัสดุคอมพิวเตอร

สํานักปลัด

๕๑

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเครื่องดับเพลิง

สํานักปลัด

๕๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น

สํานักปลัด

๕๓

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ ครุภัณฑสํานักงาน
- จัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๒
บาน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร

สํานักปลัด

๔๗
๔๘

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
แผนงานรักษาความ
10,000.00
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๕,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๑๕,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๑๑,๐๐๐.๐๐
สงบภายใน

วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๒๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๗-

ที่
๕๙

๖๐
๖๑
๖๒

๖๓
๖๔
๖๕

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการเด็กปฐมวัย
ใสใจภูมิปญญาทองถิ่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการฝกอบรม
และสงเสริมการเรียนรู
นอกหองเรียนของเด็ก
เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานบางสน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการฝกอบรม
สงเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองคราชัน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓๑,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แบบ ผด.๒
หมายเหตุ

-๘แบบ ผด.๒

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๖๖

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๖๗

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๗๓
๗๔

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๗๕
๗๖
๗๗

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๗๘

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
- คาจางประกอบ
อาหารกลางวัน
- คาพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
- คาจัดการเรียนการสอน
- คาหนังสือเรียน
- คาอุปกรณการเรียน
- คาเครืองแบบนักเรียน
- คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน
- โครงการสายใยแหงรัก
คาบํารุงรักษาและซอม
แซม
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาวัสดุงานบานงานครัว
คาอาหารเสริม (นม)
- อาหารเสริม (นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บางสน

หนวยงาน
เจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)

วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓๗๒,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๒๔๕ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

129,200.00
7,000.00
7,000.00
10,500.00
15,050.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๓๐ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

145,631.20

เฉพาะเจาะจง

๒๖๐ วัน

หมายเหตุ

-๙แบบ ผด.๒

ที่
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพยสิน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานการศึกษา
๑,๑๑๙,๐๖๐.๘๐
เฉพาะเจาะจง ๒๖๐ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

10,000.00
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๑๕,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๓๑ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๑๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๐ แบบ ผด.๒

ที่
๙๓
๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบริการไปรษณีย
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อื่น
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่
สีเขียว
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการฝกอบรม
ใหความรูรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตําบล
ปะทิว
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการอบรมให
ความรูโรคติดตอและโรค
อุบัติใหม
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการฝกอบรม
ใหความรูเอดสโลก
(๑ ธันวา)

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานสาธารณสุข
๒,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
แผนงานสาธารณสุข
๘๙,๘๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๔๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๑ แบบ ผด.๒

ที่
๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการรณรงคปอง
กันควบคุมโรคไขเลือด
ออก
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการอบรมใหความ
รูกับเยาวชนในการวาง
แผนและเตรียมความ
พรอมการตั้งครรภกอน
วัยอันควร
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการคุม
ครองผูบริโภค
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการอบรมให
ความรูการจัดการขยะ
ชุมชน
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานสาธารณสุข
50,000.00
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๘๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

28,000.00

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

30 วัน

กองชาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

กองชาง

หมายเหตุ

- ๑๒ -

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
๑๐๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุสํานักงาน

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

๑๐๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

กองชาง

๑๐๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

กองชาง

๑๑๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
๑๑๑ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
๑๑๒ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
๑๑๓ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุคอมพิวเตอร

กองชาง

คากอสรางสิ่งสาธารณูป
โภค
๑๑๔ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ถนนสายบานทองหลางบานบางจากฯ
๑๑๕ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
๑๑๖ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

กองชาง
กองชาง
กองชาง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓,๖๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน

แบบ ผด.๒
วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองชาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๔๘๖,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๙๐ วัน

กองชาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองชาง

หมายเหตุ

- ๑๓ -

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
๑๑๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

๑๑๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
๑๑๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
๑๒๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเครื่องแตงกาย
๑๒๑ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
๑๒๒ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพยสิน
๑๒๓ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

กองชาง

กองชาง

๑๒๔ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

กองชาง

๑๒๕ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
๑๒๖ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุการเกษตร

กองชาง
กองชาง

๑๒๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น ๆ

กองชาง

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
๑๒๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - คา คธน.ทิ้งขยะ คาจาง
เหมาบริการ คาโฆษณาฯ

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๖๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและ
๒๐๗,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๔๕๐,๐๐๐.๐๐

แบบ ผด.๒
วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๓๑ วัน

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๔ แบบ ผด.๒

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
๑๒๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - คาจางเหมากวาดขยะ
ภายในเขตเทศบาล
๑๓๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ โครงการขุดลอกทอและ
รางระบายน้ําในเขต
เทศบาล
๑๓๑ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
๑๓๒ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุงานบานงานครัว

กองสาธารณสุข

๑๓๓ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง

กองสาธารณสุข

๑๓๔ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
๑๓๕ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น
๑๓๖ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุเครื่องแตงกาย

กองสาธารณสุข

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ
๑๓๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการเชิดชูรูคา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานเคหะและ
๓๕๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๓๑ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๙๙,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๘๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๑ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๘๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๕ -

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
๑๓๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการฝกอบรม
อาชีพใหกลุมสตรีและผู
นําชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
๑๓๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป
เทศบาล
๑๔๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการสงเสริม
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานสถานีวิทยุ
ชุมชน
๑๔๑ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล และ
แผนชุมชน
๑๔๒ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
เขมแข็ง
ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
๑๔๓ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - จัดซื้อกลองถายภาพ
นิ่ง ดิจิตอลแบบ DSLR
๑๔๔ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - จัดซื้อเครื่องรับ-สง
สัญญาณเสียงตามสาย

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานสรางความ
๔๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

๗๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

สํานักปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๙๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

สํานักปลัด

แบบ ผด.๒
หมายเหตุ

- ๑๖ -

ที่

ชวงเวลา
ที่ตองเริ่มจัดทํา

๑๔๕ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
๑๔๖ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
๑๔๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
๑๔๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จํานวน
(หนวยงาน)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
- โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
- โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ
- โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป
๒๕๕๙
- โครงการลานดนตรี
และศิลปะ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวด
อื่น
๑๔๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
(วันออกพรรษา)

หนวยงาน
เจาของเงิน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แบบ ผด.๒
วิธีจัดหา

กําหนดสงมอบ
(วัน)

๕๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๔๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๗ แบบ ผด.๒

ที่

ชวงเวลา
รายการ/จํานวน
ที่ตองเริ่มจัดทํา
(หนวยงาน)
๑๕๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองการศึกษา

๑๕๑ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเขาพรรษา
และวันสําคัญอื่น ๆ
๑๕๒ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต
๑๕๓ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - โครงการทําบุญ
ขึ้นปใหม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ
๑๕๔ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - คาจางเหมาบริการฯ
๑๕๕ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ - คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน
๑๕๖ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
๑๕๗ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุงานบาน
งานครัว
๑๕๘ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุกอสราง
๑๕๙ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
๑๖๐ ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ คาวัสดุอื่น ๆ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จํานวนเงิน (บาท)
(วัน)
แผนงานศาสนา
๓๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
๒๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะเจาะจง
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย

๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๓๐ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย

๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย
แผนงานการพาณิชย

๑๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย

๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
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