
แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ กําหนด

ที่ เริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ

1 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 คาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาจง 7

2 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด บริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาจง 7

3 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาจง 7

4 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารทั่วไป 200,000 เฉพาะเจาจง 7

5 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด บริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาจง 7

6 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 100,000 เฉพาะเจาจง 7

7 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 5,000 เฉพาะเจาจง 7

8 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 10,000 เฉพาะเจาจง 7

9 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 15,000 เฉพาะเจาจง 7

10 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 10,000 เฉพาะเจาจง 7

11 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 15,000 เฉพาะเจาจง 7

12 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน การศึกษา การศึกษา 50,000 เฉพาะเจาจง 7

13 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร การศึกษา การศึกษา 20,000 เฉพาะเจาจง 7

14 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว การศึกษา การศึกษา 15,000 เฉพาะเจาจง 7

15 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 คาอาหารเสริม (นม) การศึกษา การศึกษา 917,860 เฉพาะเจาจง 7

16 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุการศึกษา การศึกษา การศึกษา 30,000 เฉพาะเจาจง 7

17 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน กองชาง เคหะและชุมชน 20,000 เฉพาะเจาจง 7

18 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง เคหะและชุมชน 70,000 เฉพาะเจาจง 7

19 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุกอสราง กองชาง เคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

20 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง เคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

21 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง เคหะและชุมชน 20,000        เฉพาะเจาะจง

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน  จังหวัด  ขอนแกน

รายการ หนวยงาน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ กําหนด

ที่ เริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน  จังหวัด  ขอนแกน

รายการ หนวยงาน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

22 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง เคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 7

23 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง เคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

24 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุอื่น กองชาง เคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 7

25 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7

26 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง บริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

27 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว กองคลัง บริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 7

28 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีดเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน บานนาคํา หมูที1่

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 104,000 เฉพาะเจาะจง 30

29 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานโนนราศรี หมูที่2

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 105,000 เฉพาะเจาะจง 30

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานกุดกระหนวน หมูที3่

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 104,000 เฉพาะเจาะจง 30

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานสัมพันธ หมูที่ 7

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 104,000 เฉพาะเจาะจง 30

32 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานหนองขาม หมูที9่

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 216,000      เฉพาะเจาะจง 30

33 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานหนองแวงหมูที่ 10 เชื่อมบานหนอง

แวงใหม หมูที1่3

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 261,000      เฉพาะเจาะจง 30

34 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

หมูบาน บานหนองแวง หมูที1่0

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 278,000      เฉพาะเจาะจง 30



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ กําหนด

ที่ เริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภอ อุบลรัตน  จังหวัด  ขอนแกน

รายการ หนวยงาน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

35 1 ม.ค.60 - 31 ม.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

บริเวณหมูบาน บานนาคํานอย หมูที1่2

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 104,000      เฉพาะเจาะจง 30

(ลงชื่อ)                               ณิศรา    ทองโคตร

(  นางณิศรา    ทองโคตร  )                                       (   นายชาญชัย ศรีวิวัฒน   )

                                       นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา

สิบเอก   สานุคุณ   นวนประโคน (ลงชื่อ)    ชาญชัย ศรีวิวัฒน

                รองปลัดเทศบาล 

   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง

         (  สานุคุณ   นวนประโคน  )

           ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา


	ผด.2ฉ.1 2561

