
ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
1 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7 วนั

2 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาบริการ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 35,000 ตกลงราคา 7 วนั

3 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าเช่าทรัพย์สิน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 40,000 ตกลงราคา 7 วนั

4 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าเล้ียงรับรองในการต้อนรับบคุคล ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000 ตกลงราคา 7 วนั

5 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 7 วนั

6 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการงานรัฐพธิแีละวนัส าคัญต่างๆ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 7 วนั

7 ธ.ค. 2558-ม.ค. 2559 ค่าของขวญั ของรางวลั หรือเงินรางวลั ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7 วนั

8 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูประสิทธภิาพและ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา 15 วนั

ทศันศึกษาดูงานของบคุลากร

9 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 276,000 ตกลงราคา 7 วนั

10 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังทกุประเภท ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7 วนั

11 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 โครงการใหค้วามช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7 วนั

12 ต.ค.2558  - ก.ย. 2559 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 1,000 ตกลงราคา 7 วนั

13 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 270,000 ตกลงราคา 7 วนั

14 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุส านักงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 140,000 ตกลงราคา 7 วนั

15 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 7 วนั

16 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

17 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 7 วนั

                                                                                  แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                        ผด.2
  เทศบาลต าบลยางเน้ิง

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

18 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 1,020,000 ตกลงราคา 7 วนั

19 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

20 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 14,000 ตกลงราคา 7 วนั

21 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000 ตกลงราคา 7 วนั

22 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบริการด้านงาน ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 40,100 ตกลงราคา 7 วนั

ทะเบยีนราษฎร

23 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลเทศบญัญัติ ส านักปลัด วางแผนสถิติและวชิาการ 45,000 ตกลงราคา 30 วนั

งบประมาณรายจ่ายแผนการด าเนินงาน และการรายงาน

ติดตามและประเมินผล

24 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าประกันรถ ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 23,000      ตกลงราคา 7 วนั

25 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 60,000      ตกลงราคา 30 วนั

26 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพนัธง์านปอ้งกันและ ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 3,000 ตกลงราคา 7 วนั

 บรรเทาสาธารณภยั

27 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 15,000 ตกลงราคา 7 วนั

28 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและ ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

 บรรเทาสาธารณภยั

29 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

30 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมคัรปกปอ้งสถาบนั (อสป.) ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 15,000 ตกลงราคา 7 วนั

31 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุการเกษตร ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 10,000 ตกลงราคา 7 วนั

32 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 50,000 ตกลงราคา 7 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

33 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 40,000 ตกลงราคา 7 วนั หมายเหตุ
34 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุอื่น ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

35 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปฏบิติังานของ อปพร. ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000 ตกลงราคา 30 วนั

 เทศบาลต าบลยางเนิ้ง

36 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาว ส านักปลัด รักษาความสงบภายใน 200,000 ตกลงราคา 15 วนั

37 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพยีง ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 400,000 ตกลงราคา 15 วนั

  "ถนนคนเดินยางเนิ้ง"  

38 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เทศบาลสัญจร ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

เผยแพร่ประชาธปิไตย  

39 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทปีระชาคมเมืองเพื่อส่งเสริม ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 30 วนั

 การมีส่วนร่วมของประชาชน  

40 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการวาระยามเช้า ส านักปลัด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 30 วนั

41 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัทอ้งถิ่นไทยและ ส านักปลัด  แผนงานการศาสนาฯ 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

 วนัเทศบาล  

42 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างอาชีพใหก้ับชุมชน ส านักปลัด การเกษตร 150,000     ตกลงราคา 15 วนั

43 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้ในโครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการ ส านักปลัด การเกษตร 20,000 ตกลงราคา 7 วนั

 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางเนิ้ง

44 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000 ตกลงราคา 7 วนั

45 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 62,600 ตกลงราคา 15 วนั

46 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000 ตกลงราคา 7 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

47 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 15 วนั

48 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000 ตกลงราคา 15 วนั

  ทะเบยีนทรัพย์สิน

49 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

50 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์การเรียนรู้ ICT กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ตกลงราคา 15 วนั

  ชุมชนอย่างยั่งยืน

51 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการแสดงผลงานของนักเรียนศูนย์พฒันา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,000 ตกลงราคา 15 วนั

  เด็กเล็กเทศบาลต าบลยางเนิ้ง

52 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงการทศันศึกษาดูงานหรือการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ตกลงราคา 15 วนั

อบรมของครูผู้ปกครองและนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

53 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนัของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 250,000 ตกลงราคา 15 วนั

  ต าบลยางเนิ้ง  

54 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 18,000 ตกลงราคา 15 วนั

  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  

55 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับผู้ปกครอง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

  นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  

56 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

  ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  

57 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

58 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000 ตกลงราคา 15 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

59 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

60 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าวสัดุส านักงาน กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา 40,000 ตกลงราคา 15 วนั

61 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจัดซ้ือหนังสือพมิพใ์หแ้ก่หมู่บา้น/ชุมชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 70,000 ตกลงราคา 15 วนั

62 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

63 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ของนักเรียนสังกัดส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,405,200 วิธีกรณีพเศษ 15 วนั

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

64 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

65 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

66 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

67 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000 ตกลงราคา 15 วนั

68 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุอื่นๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

69 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 468,000 ตกลงราคา 15 วนั

70 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 โครงการเตรียมความพร้อมนกัเรียนเข้าสู่อาเซียนประชาคมอาเซียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

71 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่นักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,000 ตกลงราคา 15 วนั

72 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการจัดท าเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

73 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการสรุปผลงานประจ าปี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

74 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการคัดเลือกครูดีเด่นและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

75 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการแข่งขันทางวชิาการ (ครูและนักเรียน) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

76 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000 ตกลงราคา 15 วนั

77 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000 ตกลงราคา 15 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ
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78 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการจัดสวสัดิการแก่เด็กนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 65,000 ตกลงราคา 15 วนั

79 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 244,000 ตกลงราคา 15 วนั

80 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

81 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.อินเตอร์เน็ตโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 16,800 ตกลงราคา 15 วนั

82 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 15 วนั

83 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 15 วนั

84 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการพฒันาข้าราชการครูของโรงเรียนฯและ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

  บคุลากรทางการศึกษา  

85 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000 ตกลงราคา 15 วนั

86 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

87 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการงานกีฬาสีประจ าโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

88 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

89 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือเนตรนารี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

90 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการทศันศึกษดูงานของเด็กนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000 ตกลงราคา 15 วนั

91 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการการจัดงานวนัวชิาการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

92 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

93 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 โครงการวนัส าคัญของไทย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

94 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและการแสดงพื้นบา้น กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

95 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส านักรักษส่ิ์งแวดล้อม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000 ตกลงราคา 15 วนั

  และวฒันธรรมทอ้งถิ่น  



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
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96 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.โครงการการจัดกิจกรรมวนัไหวค้รู กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

97 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา      แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

98 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าวสัดุส านักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

99 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

100 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 126,900 วิธีกรณีพเศษ 15 วนั

101 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

102 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

103 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

104 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000 ตกลงราคา 15 วนั

105 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 34,000 ตกลงราคา 15 วนั

106 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 200,000   ตกลงราคา 15 วนั

107 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา  แผนงานการศาสนาฯ 70,000 ตกลงราคา 15 วนั

108 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 300,000 ตกลงราคา 15 วนั

ต้านยาเสพติดอ าเภอสารภี   

109 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กองการศึกษา  แผนงานการศาสนาฯ 200,000 ตกลงราคา 15 วนั

110 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 10,000 ตกลงราคา 16 วนั

111 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 60,000 ตกลงราคา 17 วนั

112 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในการจัดกจิกรรมโครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 50,000 ตกลงราคา 18 วนั

113 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เปง็หรือ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 100,000 ตกลงราคา 19 วนั

  ประเพณีลอยกระทง   
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114 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 คชจ.ในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาฯ 150,000 ตกลงราคา 20 วนั

  ปี๋ใหม่เมือง  

115 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 910,000 ตกลงราคา 30  วนั

116 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 87,000 ตกลงราคา 15  วนั

117 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุส านักงาน กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 15  วนั

118 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 5,000 ตกลงราคา 15  วนั

119 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 40,000 ตกลงราคา 15  วนั

120 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 15  วนั

121 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา 30  วนั

122 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 5,000 ตกลงราคา 15  วนั

123 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุการเกษตร กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 15,000 ตกลงราคา 15  วนั

124 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 10,000 ตกลงราคา 15 วนั

125 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 7,000 ตกลงราคา 15 วนั

126 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 15 วนั

127 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุอื่น กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 5,000 ตกลงราคา 16 วนั

128 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 7,000 ตกลงราคา 15  วนั

129 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพชีวติแม่ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 20,000 ตกลงราคา 30  วนั

  และเด็ก/ผู้ปว่ย  

130 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการเขียวสด ลดมลพษิ ชีวติสดใส กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 1,008,000 ตกลงราคา 30  วนั

131 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 80,000 ตกลงราคา 30  วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

132 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสุขาภบิาลอาหารและ กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000 ตกลงราคา 30  วนั

  อาหารปลอดภยั  

133 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักใน กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 500,000 ตกลงราคา 30  วนั

การจัดการด้านสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  

134 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการขยะแลกไข่และปลุกจิตส านึกการคัด กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 300,000 ตกลงราคา 30  วนั

  แยกขยะในครัวเรือน  

135 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบา้น น่ามอง ชุมชุนน่าอยู่ กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000 ตกลงราคา 30  วนั

136 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการ กองสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000 ตกลงราคา 30 วนั

  พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทต.ยางเนิ้ง  

137 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเอกชนก าจัดขยะ กองสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 6,000,000 สอบราคา 30  วนั

138 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดล้างท่อระบายน้ า กองสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 30 วนั

139 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 120,000 ตกลงราคา 30 วนั

140 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าติดต้ังไฟฟา้ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 ตกลงราคา 30 วนั

141 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 425,000 ตกลงราคา 30 วนั

142 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 35,000 ตกลงราคา 15 วนั

143 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงราคา 30 วนั

144 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุงานบา้นงานครัว กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 ตกลงราคา 15 วนั

145 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงราคา 30 วนั

146 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 15 วนั

147 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุการเกษตร กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000 ตกลงราคา 15 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

148 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000 ตกลงราคา 15 วนั

149 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 ตกลงราคา 15 วนั

150 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 วสัดุอื่นๆ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงราคา 30 วนั

151 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ม.1 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 778,700 สอบราคา 60 วนั

152 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

153 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 94,000 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

154 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.ข้างบา้นนายอ าเภอเนติ ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 123,200 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

155 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 กอ่สร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และวางทอ่เหล่ียม ค.ส.ล. ม.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 234,700 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

156 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าหอพกันางร าเพยีร ยืนบญุ ม.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 140,500 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

157 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.หลังหอพกัภริมย์ ม.5 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 84,700 สอบราคา 60 วนั

158 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซ.สวนนายพรชัย หวยทรง  ม.6 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 242,100 สอบราคา 60 วนั

159 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บา้นนายสมพงษ ์เลิศวเิศษกุล  ม.6 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 247,200 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

160 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทา้ยซอย 40 ม.7 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 46,400 สอบราคา 60 วนั

161 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บา้นนายวรีะเดช อาเซง ม.1 ต.สารภี กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,900 สอบราคา 60 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

162 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล.พร้อม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 710,000 สอบราคา 60 วนั

  ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซ.บา้นนายไชยวฒัน์ ไชยมงคง ม.2 กองช่าง

  ต.ยางเนิ้ง  

163 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซ.ดงสวรรค์ 3  ม.3 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 234,800 สอบราคา 60 วนั

164 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซ.หน้าบา้นนางอนงค์ ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 253,300 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

165 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซ.หน้าบา้นนายอุดม ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 145,400 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

166 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างวางทอ่เหล่ียม ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองซาววา ม.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 275,000 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

167 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. และวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ม.6 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 180,100 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

168 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซ.บา้นนายประทปี ม.1 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 235,500 สอบราคา 60 วนั

  ต.สารภี  

169 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ซ.ส่ีแยกปา่แดด ม.1 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 287,700 สอบราคา 60 วนั

  ต.สารภี  

170 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า หลังตลาด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 245,000 สอบราคา 60 วนั
  โกมุ่ย ม.3 ต.ยางเนิ้ง  

171 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าเหมืองพญาค า ปากซอย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 275,000 สอบราคา 60 วนั
  หอพกัครูใจดี ม.3 ต.ยางเนิ้ง  

172 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ล าเหมืองสารภ ีม.7 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 642,700 สอบราคา 60 วนั



ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน วิธีจัดหา ก าหนด
ที่ ทีต้่องเร่ิมจัดหา เจ้าของ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน ประเภท จ านวน ส่งมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

173 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 730,000 สอบราคา 60 วนั

174 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ สวนสาธารณะสถานีรถไฟ ม.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

175 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างระบบน้ าส าหรับสวนสาธารณะสถานีรถไฟ ม.5 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 สอบราคา 60 วนั

  ต.ยางเนิ้ง  

176 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมือง ก าจัดวชัพชืและส่ิงปฏกิูล กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 ตกลงราคา 30 วนั

177 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 200,000 สอบราคา 60 วนั

178 ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 ก่อสร้างสนามฟตุซอล หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน อดุหนุนเฉพาะกจิ 2,359,200  E-Auction 70 วนั

179 ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 ก่อสร้างประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ บา้นปา่แดด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน อดุหนุนเฉพาะกจิ 2,457,500  E-Auction 210 วนั

หมู่ที่ 1 ต.สารภ ีตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

(ลงชื่อ)                                          หัวหน้างานพัสดุ (ลงชื่อ)                                          หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
              (นางสาวศิริลักษณ์  ดวงฤทธิ)์               (นางสาวสมพร  เรืองแย้ม)


