
แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

1 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 700,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมติัจดัหา

ตามความจ าเป็นตลอดปี

2 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 70,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

3 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใชจ่้ายส าหรับการเลือกตั้งฯ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 150,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

4 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการวนัเทศบาล  24  เมษายน ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

5 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพฯ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 100,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการร่วมงานวางพวงมาลา ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 1,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

7 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 250,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

8 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 200,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

9 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

10 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 60,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

11 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้าง ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

12 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2



แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

13 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 140,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

14 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

15 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

16 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือโตะ๊เหลก็ขนาด 5 ฟุต ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 7,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

17 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 5,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไปบริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

19 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 35,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

20 ต.ค.62-ก.ย.63 อุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค์ ส านกัปลดั บริหารทัว่ไป / บริหารทัว่ไป 1,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 290,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

22 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการซอ้มแผนการป้องกนัภยัฯ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

23 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการตั้งจุดตรวจวนัสงกรานต์,ปีใหม่ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

24 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานป้องกนัฯ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 90,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

25 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมการด าเนินการและ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริหารจดัการระบบการแพทยฉุ์กเฉิน

26 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

27 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

28 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้าง ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

29 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

30 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 100,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

31 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

32 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

33 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 80,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

34 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็ชนิดบานเล่ือน ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 3,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

35 ต.ค.62-ก.ย.63 ตูล้อ็คเกอร์ 3 ประตู ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 12,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

36 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็ ส านกัปลดั การรักษาความสงบฯ / งานบริหารทัว่ไปฯ 6,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

37 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ส านกัปลดั การศึกษา / บริหารทัว่ไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

38 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 310,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

39 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าอาหารกลางวนั ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 171,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

40 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

41 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสนุบสนุนค่าใชจ่้ายใน ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 78,710.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
การบริหารสถานศึกษา

42 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

43 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านกังาน ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

44 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

45 ต.ค.62-ก.ย.63 อาหารเสริม (นม) ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 786,862.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

46 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกัปลดั การศึกษา / งานระดบัก่อนวยัเรียน 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

47 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมสวสัดิการสงัคม ส านกัปลดั สงัคมสงเคราะห์ / งานสวสัดิการฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

48 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจดัประชุมประชาคม ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง



แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
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หน่วยงาน
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ประเภท
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รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

49 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

50 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

51 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการเทิดทูนพระมหากษตัริยฯ์ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

52 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปกป้องสถาบนัฯ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

53 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรองดองสมานฉนัท์ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

54 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ยาเสพติด

55 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

56 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวฯ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

57 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

58 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมของ ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนยพ์ฒันาครอบครัว

59 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน ส านกัปลดั สร้างความเขม้แขง็ / งานส่งเสริมฯ 100,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

60 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน ส านกัปลดั การศาสนาฯ / งานกีฬาฯ 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ไทรโยคสมัพนัธ์ต่อตา้นยาเสพติด
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ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
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หน่วยงาน
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รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

61 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน ส านกัปลดั การศาสนาฯ / งานกีฬาฯ 200,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ไทรโยคสมัพนัธ์ประจ าปี 2563

62 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการจดังานประเพณีส่งทา้ยปีเก่า ส านกัปลดั การศาสนาฯ / 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ตอ้นรับปีใหม่ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

63 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ส านกัปลดั การศาสนาฯ / 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

64 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสืบสานและอนุรักษป์ระเพณี ส านกัปลดั การศาสนาฯ / 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
สงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายุ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

65 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสืบสานและอนุรักษป์ระเพณี ส านกัปลดั การศาสนาฯ / 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
แห่เทียนจ าน าพรรษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

66 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 150,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

67 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

68 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านกังาน กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

69 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

70 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
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71 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

72 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

73 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 2 บานเปิด กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 22,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

74 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือตูเ้หลก็กระจก ชนิดบานเล่ือน กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 22,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

75 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 2 เคร่ือง

76 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ กองคลงั บริหารทัว่ไป / บริหารงานคลงั 700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

77 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 1,100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

78 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการป้องกนัโรคเอดส์และ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

79 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่ิงแวดลอ้ม

80 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

81 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 35,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

82 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
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แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

83 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 20,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

84 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

85 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 200,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

86 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

87 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 120,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

88 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

89 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

90 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

91 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือตูเ้หลก็กระจก บานเล่ือน กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 4,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

92 ต.ค.62-ก.ย.63 ปรับปรุงขดุฝังท่ีทิง้ขยะมูลฝอยเทศบาลฯ กองช่าง สาธารณสุข / บริหารทัว่ไปฯ 100,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

93 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 1,100,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

94 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 100,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
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95 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านกังาน กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

96 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

97 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 90,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

98 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

99 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 120,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

100 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุการเกษตร กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 40,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

101 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

102 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

103 ต.ค.62-ก.ย.63 ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 2 บานเปิด กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 4,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

104 ต.ค.62-ก.ย.63 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า กองช่าง เคหะและชุมชน / บริหารทวัไปฯ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

105 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน 380,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

106 เม.ย.63-ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 226,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
เสริมเหลก็สายร้านนาคร  
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107 เม.ย.63-ก.ย.63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 164,120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ถ ้ากระแซ ซอยไร่ ดร.ศิวะ 

108 เม.ย.63-ก.ย.63 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 215,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
สาธารณะโซล่าเซลล ์และ
วางท่อระบายน ้า ซอย 1 บริเวณ
บา้นนางนกแกว้   เอียกพงษ์

109 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 320,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

110 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมฯ กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 28,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

111 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านกังาน กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 16,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

112 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

113 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 3,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

114 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้าง กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 43,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

115 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

116 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา



แผนงาน/งาน/ จ านวน จ านวน
ตอ้งเร่ิมจดัหา                   (หน่วย) เจา้ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) ส่งมอบ

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ของเทศบาลต าบลวงัโพธ์ิ    อ าเภอไทรโยค      จังหวดักาญจนบุรี

วิธีจดัหา
ก าหนด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

งบประมาณ
ช่วงเวลาท่ี

ประเภท

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัท่ี

รายการ/จ านวน

แบบ ผด.2

117 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

118 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา

119 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุอ่ืน กองการประปา แผนงานพาณิชย์ 5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
งานกิจการประปา
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