
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 ส.ค 59-ก.ย 59  -ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 37,900      ตกลงราคา 30 วนั

2 ส.ค 59-ก.ย 59  -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวล แบบที่ 1 ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 22,000      ตกลงราคา 30 วนั

  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

3 ส.ค 59-ก.ย 59  -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับประมวลผล ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 21,000      ตกลงราคา 30 วนั

  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

4 ส.ค 59-ก.ย 59  -ก่อสร้างติดต้ังหลังคาแผ่นสังกะสีรีดลอน หลังคาโรงจอด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000      ตกลงราคา 30 วนั

  รถยนต์ฯ

5 ส.ค 59-ก.ย 59  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังโรงพมิพส์ารภ ีม.3 ต.ยางเนิ้ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 311,000     ตกลงราคา 30 วนั

6 ส.ค 59-ก.ย 59  -ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามล าเหมืองสันกับตอง หลังบา้น กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 270,000     ตกลงราคา 70 วนั

  นายสุนทร นวลตา ม.1 ต.สารภี

7 ส.ค 59-ก.ย 59  -โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ cctv ถนนสายเชียงใหม-่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,240,000  สอบราคา 30 วนั

  ล าพนูและถนนสายปา่บง-ขัวมุง

8 ส.ค 59-ก.ย 59  -คอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 29,000 ตกลงราคา 30  วนั

  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

9 ส.ค 59-ก.ย 59  -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 7,900

                                                             แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเตมิ)                                                      ผด.2

ของกองคลัง  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)

10 ส.ค 59-ก.ย 59  -เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายจ านวน 2 เคร่ือง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 19,000 ตกลงราคา 30  วนั

11 ส.ค 59-ก.ย 59  -รถจักรยานยนต์ จ านวน  2 คัน กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 76,000 ตกลงราคา 30 วนั

12 ส.ค 59-ก.ย 59  -คอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 29,000      ตกลงราคา 30 วนั

  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

13 ส.ค 59-ก.ย 59  -กล้องถ่ายรูป กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      ตกลงราคา 30 วนั

14 ส.ค 59-ก.ย 59  -ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน มอก. กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000        ตกลงราคา 30 วนั

15 ส.ค 59-ต.ค 59  -งานก่อสร้างหอ้งน้ าโรงเรียนเทศบาลต าบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 6 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 350,000     ตกลงราคา 30 วนั โอนเงินมาต้ัง

 ต าบลยางเนิ้ง (งบประมาณ -350,000บาท)ตามแผนพฒันา รายการใหม่

 3 ป ีเทศบาลฯ  (2559-2561) หน้า 85 สภาฯอนุมัติ

วันที่8 สค 59

คราวประชุม

สภาฯ สมัยที่ 3

ประจ าปี2559

(ลงชื่อ)                                          หัวหน้างานพัสดุ (ลงชื่อ)                                          หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ

              (นางสาวศิริลักษณ์  ดวงฤทธิ)์               (นางสาวสมพร  เรืองแย้ม)

รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ


