
แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

1 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ กองวชิาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,400,000 7-15
1. เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการงานต่างๆ เช่น งานวางแผนสถิติและวชิาการ 1,000,000 เฉพาะเจาะจง
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลิขสิทธิ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปฏิทิน เอกสารการท าประชาคมต่างๆ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ
เอกสารเผยแพร่การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี วารสารของเทศบาล ป้ายไวนิล
ป้ายประชาสัมพันธ ์เกี่ยวกับเทศบาลวารสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของเทศบาล แผ่นพับ ใบปลิว สต๊ิกเกอร์
ค่าใช้จา่ยต่างๆในการติดต้ังโทรศัพท,์ ค่าติดต้ังเคร่ืองสัญญาณ,
ค้าจา้งเหมาเดินสายไฟในส านักงาน
2. เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาผลิตรายการเคเบิล้ทีวเีพือ่การศึกษา       1,330,000 e-bidding 7-15
เทศบาลนครแม่สอด
3. เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาพัฒนาปรับปรุงเวบ็ไซต์           70,000 เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

2 ธ.ค.61-ก.พ.62 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 50000 เฉพาะเจาะจง 7
ของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจดัอบรม/ประชุม
เช่น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่ารถบัสปรับอากาศ
ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง  ค่าวทิยากร ค่าของสมนาคุณ
ค่าเกียรติบัตรค่าของขวญั  และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นในโครงการ

3 พ.ย.61-ก.พ.62  โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของ กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7
ประชาชนเทศบาลนครแม่สอด งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย
ป้องกันการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด
โดยจดัประชุมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา/อบรม
ค่าพาหนะ/ที่พัก ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าของสมนาคุณการดูงาน
ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม

4 มี.ค.-ก.ค.62 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการให้ความรู้ งานวางแผนสถิติและวชิาการ

ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารกลางวนั
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา/อบรม ค่าพาหนะ/ที่พัก
ค่าวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนในการอบรม ค่าใช้จา่ยเกี่ยวจา่ยกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

และจ าเป็นในโครงการ



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

5 ธ.ค.61-ก.ย.62 โครงการศึกษาพัฒนาพืน้ที่ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,056,100      เฉพาะเจาะจง 7
เพือ่จดัท าผังแม่บท 20 ปี (ระยะที่ 1) เทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการศึกษาพัฒนาพืน้ที่
ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมเพือ่จดัท าผังแม่บท 20 ปี (ระยะที่ 1)
เทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6 เม.ย.-ส.ค.62 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 7
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประชุมสรุปผล งานวางแผนสถิติและวชิาการ
การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่าของสมนาคุณวทิยากร
วสัดุอุปกรณ์ในการอบรม และอื่นๆตามความจ าเป็น

7 เม.ย.-ส.ค.62  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธเ์นื่องในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก กองวชิการและแผนงาน 30,000          เฉพาะเจาะจง 7
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธร์ณรงค์
ค่าแผ่นพับรณรงค์ ค่ารถรณรงค์เคล่ือนที่พร้อมเคร่ืองขยายเสียง
และอื่นๆตามความจ าเป็น



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

8 เม.ย.-ส.ค.62 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดิน กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000          เฉพาะเจาะจง 7
เอาชนะยาเสพติด งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพือ่
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยจดัอบรม/ประชุม
เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ากระเป๋าบรรจเุอกสาร ค่าติดต่อส่ือสารค่าของสมนาคุณวทิยากร
ค่าอาหาร และอื่นๆตามความจ าเป็น

9 พ.ย.61-ก.ย.62  โครงการประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้การจดัต้ังท้องถิ่น กองวชิการและแผนงาน 100,000        เฉพาะเจาะจง 7
รูปแบบพิเศษนครแม่สอด
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้การจดัต้ังท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่น
ค่าส่ือประชาสัมพันธ ์และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

10 เม.ย.-ส.ค.62  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมการบ าบัดฟืน้ฟู กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7
ผู้ติดยาเสพติด งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด
โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าบรรจเุอกสาร ค่าติดต่อส่ือสาร
ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร  และค่าอื่นๆตาม
ความจ าเป็น

11 ม.ค.-พ.ค.62 โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธแ์ละการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000          เฉพาะเจาะจง 7
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธแ์ละการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด
โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเดินทางวทิยากรและผู้ช่วย ค่าอาหารวา่ง
ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร

12 มี.ค.-ก.ค.62 โครงการการส่ือสารและประสานงานอยา่งมีประสิทธภิาพ กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000          เฉพาะเจาะจง 7
เพือ่ความส าเร็จในการท างาน งานวางแผนสถิติและวชิาการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าการด าเนินโครงการการส่ือสารและประสานงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพเพือ่ความส าเร็จในการท างาน โดยจดัอบรม/ประชุม
เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั
ค่าหนังสือ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร และ
ค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง



แบบ ผด. 2

ล าดับ ช่วงเวลา เงนิงบประมาณ เงนินอก
งบประมา

วิธจีัดหา ก าหนด หมายเหตุ
ที่ ทีต่้องเริ่มจัดท า แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวนเงนิ 

(บาท)
ประเภท จ านวนเงนิ 

(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

เทศบาลนครแม่สอด   อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของเงนิรายการ / จ านวน / (หน่วยงาน)

13 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุส านักงาน กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

14 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 187,000        เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

15 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุงานบ้านงานครัว กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

16 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุก่อสร้าง กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

17 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           30,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

18 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป         100,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

19 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป         100,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

20 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป         200,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี

21 ต.ค.61-ก.ย.62 วสัดุอื่น กองวชิการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป           20,000 เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติตาม
งานวางแผนสถิติและวชิาการ ความจ าเป็นตลอดปี


