
แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

1 23 ต.ค. 61 วนัปิยมหาราช แผนงานศาสนา วฒันธรรม 2,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
- พวงมาลา และนนัทนาการ

งานทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ

2 12 ส .ค. 62 กิจกรรมวนัแม่ แผนงานศาสนา วฒันธรรม 20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
- วสัดุก่อสร้าง  พานพุ่ม และนนัทนาการ

-  ภตัราหารน ้าด่ืม แด่พระภิกษุสงฆ์ งานทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ

3 5 ธ.ค. 61 กิกรรมวนัพอ่ แผนงานศาสนา วฒันธรรม 30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
 - วสัดุก่อสร้าง และนนัทนาการ

 - พานพุ่ม , เทียน ,ตะเกียง, พลุ งานทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนา

- ป้ายเฉลิมพระเกิยรติ วฒันธรรมและนนัทนาการ

4 พ.ย. 61 งานประเพณีลอยกระทง แผนงานการศาสนา 50,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30
 - วสัดุก่อสร้าง วฒันธรรมและนนัทนาการ

- ป้ายโครงการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

- ป้ายประชาสัมพนัธ์งานประเพณี

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ

               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2562........

ของ...กองการศึกษา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุรายการ/จ านวน(หน่วย)ล าดบัท่ี



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

5 เม.ย 62 งานประเพณีสงกรานต์ แผนงานการศาสนา 10,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30

 - วสัดุก่อสร้าง วฒันธรรมและนนัทนาการ

- ป้ายโครงการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

- ป้ายประชาสัมพนัธ์งานประเพณี
6 พ.ค. 62 งานประเพณีบุญบั้งไฟ แผนงานการศาสนา 60,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30

- ป้ายประชาสัมพนัธ์งานประเพณี วฒันธรรมและนนัทนาการ

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวแก่การน้ี งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

7 เม.ย 62  -โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจเด็กก่อน แผนการศึกษา 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 30
ก่อนวยัเรียน ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   
-ค่าจดัสถานท่ี
-ด าเนินโครงการ

8 มิ.ย. ส.ค.  62 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานบริหารทัว่ไป 10,000.00   30
ป้ายโครงการ เก่ียวกบัการศึกษา

วส้ดุ,อุปรณ์ต่างๆ งานศาสนา วฒันธรรม

  (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
                        ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )

                                               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

ของ.............. กองการศึกษา ฯ..................   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2562........



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

9 ม.ค. 62 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ แผนงานการศึกษา 15,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
- ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ งานระดบัก่อนวยัเรียน
- ขนม และประถมศึกษา
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

10 ธ.ค 61-มี.ค 62 ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา แผนงานศาสนา วฒันธรรม 100,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
ตา้นภยัยาเสพติดและเช่ือมความสมัพนัธ์ระดบัต าบล และนนัทนาการ
- ค่าถว้ยรางวลั, เงินรางวลั งามกีฬาและนนัทนาการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน

- และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวแก่การน้ี

11 ธ.ค 61-มี.ค62 วสัดุกีฬา งามกีฬาและนนัทนาการ 90,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30
- ค่าจดัซ้ือวสัดุกีฬา เช่น ฟตุบอล แผนงานศาสนา วฒันธรรม
ตะกร้อ เปตอง  ฯลฯ และนนัทนาการ

12 พ.ค 62 วสัดุส านกังาน แผนงานการศึกษา 20,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

การศึกษา

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2562........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

13 ก.พ 62 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

การศึกษา
14 ก.พ  62 วสัดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา 20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 30

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา

15 ต.ค. 61-ก.ย 62 อาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา  - 1,021,150 ประกาศเชิญ ทุกวนัท าการ
 - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นวา่น งานระดบัก่อนวยัเรียน ชวนทัว่ไป
 - โรงเรียนบา้นเป้า และประถมศึกษา
 - โรงเรียนคุรุศิษยวิ์ทยา
 - โรงเรียนบา้นแสนสุข
 - โรงเรียนบา้นวา่น

16 ต.ค 61- ก.ย 62   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย แผนงานการศึกษา  - 1,640,000 เฉพาะเจาะจง ทุกวนัท าการ
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั) งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2562.......

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2562.......
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

17 ธ.ค 61 พ.ค 62 การจดัช้ือส่ือการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา เงินอุดหนุน 156,400 เฉพาะเจาะจง 30
(ค่าจดัการเรียนการสอน) เฉพาะกิจ

18 ต.ค 61- ก.ย 62   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย แผนงานการศึกษา  - 450,000 เฉพาะเจาะจง ทุกวนัท าการ
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวนั) งานระดบัก่อนวยัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นวา่น และประถมศึกษา

19 ต.ค.61 - ก.ย. 62   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย แผนงานการศึกษา 56,500 เฉพาะเจาะจง 30
การบริหารสถานศึกษา(ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา) งานระดบัก่อนวยัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นวา่น และประถมศึกษา

20 ต.ค.61 - พ.ค. 62 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทค 30,700 เฉพาะเจาะจง 30
โนโลยสีารสนเทศ DLTV ชุดอุปกรณ์
ส าหรับหอ้งเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
บา้นวา่น จ านวน 1 ชุด

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2561........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน



ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

1 23 ต.ค. 61

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2561........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย) วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2561........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2561........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา

แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด
ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ........2561........
ของ...กองการศึกษา ฯ..........   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



                               (ลงช่ือ)........................................................................เจา้ของงบประมาณ
               ( นางสาวญาดา  โพธิบาย )
               หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา


