
ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน สงมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000        ตกลงราคา 7 วัน

2 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 35,000      ตกลงราคา 7 วัน

3 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาเชาทรัพยสิน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 40,000      ตกลงราคา 7 วัน

4 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000      ตกลงราคา 7 วัน

5 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000      ตกลงราคา 7 วัน

6 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000      ตกลงราคา 7 วัน

7 ธ.ค. 2559-ม.ค. 2560 คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 7 วัน

8 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 150,000     ตกลงราคา 15 วัน

ทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร

9 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการใหบริการขอมูลสารสนเทศ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 285,000     ตกลงราคา 7 วัน

10 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 400,000 ตกลงราคา 7 วัน

11 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยบริการรวม(ศูนยดํารง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 7 วัน

ธรรม, ศูนยยุติธรรมฯ)

12 ต.ค.2559  - ก.ย. 2560 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 1,000        ตกลงราคา 7 วัน

13 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 70,000      ตกลงราคา 7 วัน

14 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 140,000     ตกลงราคา 7 วัน

                                                    แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560                                             ผ.ด. 2

ของ  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง

รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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15 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 30,000      ตกลงราคา 7 วัน

16 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

17 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 50,000      ตกลงราคา 7 วัน

18 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 1,000,000  ตกลงราคา 7 วัน

19 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

20 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 14,000      ตกลงราคา 7 วัน

21 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000      ตกลงราคา 7 วัน

22 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โทรศัพทสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 2,600 ตกลงราคา 7 วัน

23 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 เครื่องเพาเวอรไลนมิกเซอร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 9,500 ตกลงราคา 7 วัน

24 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ชุดขยายเสียงหองประชุม สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 54,500 ตกลงราคา 7 วัน

25 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ระบบคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการบริการดานงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 8,900        ตกลงราคา 7 วัน

26 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 200,000 ตกลงราคา  7 วัน

27 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเทศบัญญัติฯ สํานักปลัด วางแผนสถิติและวิชาการ 44,300      ตกลงราคา 30 วัน

28 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาประกันรถ สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 23,000 ตกลงราคา 7 วัน

29 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการบริหารและจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 60,000 ตกลงราคา 30 วัน

30 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการประชาสัมพันธงานปองกันและบรรเทาสาธารณภั สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 3,000        ตกลงราคา 7 วัน

31 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 15,000      ตกลงราคา 7 วัน

32 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000      ตกลงราคา 7 วัน
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33 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในการฝกอบรมทบทวน อปพร. สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

34 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 10,000      ตกลงราคา 7 วัน

35 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 50,000      ตกลงราคา 7 วัน

36 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 50,000      ตกลงราคา 7 วัน

37 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุอื่น สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

38 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอปพร.เทศบาล สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 20,000      ตกลงราคา 30 วัน

ตําบลยางเนิ้ง

39 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว สํานักปลัด รักษาความสงบภายใน 200,000 ตกลงราคา 15 วัน

40 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 372,500 ตกลงราคา 15 วัน

"ถนนคนเดินยางเนิ้ง"

41 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลสัญจรเผยแพร สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000      ตกลงราคา 15 วัน

ประชาธิปไตย

42 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อสงเสริมการมี สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000      ตกลงราคา 30 วัน

สวนรวมของประชาชน

43 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการวาระยามเชา สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000      ตกลงราคา 30 วัน

44 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทยและ สํานักปลัด การศาสนา-วัฒนธรรมทองถิ่น 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

วันเทศบาล

45 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการอบรมสรางอาชีพใหกับชุมชน สํานักปลัด การเกษตร 15,000      ตกลงราคา 15 วัน
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46 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชในโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการ สํานักปลัด การเกษตร 20,000      ตกลงราคา 7 วัน

และถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบลยางเนิ้ง  

47 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก สํานักปลัด การเกษตร 40,000 ตกลงราคา 15 วัน

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

48 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000      ตกลงราคา 15 วัน

49 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000        ตกลงราคา 7 วัน

50 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 62,600      ตกลงราคา 15 วัน

51 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,000        ตกลงราคา 7 วัน

52 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000      ตกลงราคา 15 วัน

53 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 เครื่องคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 29,000      ตกลงราคา 30วัน

54 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

55 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรูICTชุมชน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000      ตกลงราคา 15

อยางยั่งยืน

56 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรูนอกสถานศึกษาของ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000      ตกลงราคา 15

เด็กนักเรียนและครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

57 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการสรุปผลงานประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

58 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 341,600 ตกลงราคา 15
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59 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนสําหรับ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 18,000      ตกลงราคา 15

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยางเนิ้ง

60 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับผูปกครอง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

61 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      ตกลงราคา 15

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

62 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการเยี่ยมบานนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        ตกลงราคา 15

63 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 6,000        ตกลงราคา 15

64 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 103,700     ตกลงราคา 15

65 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา       แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

66 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา       แผนงานการศึกษา 40,000      ตกลงราคา 15

67 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจัดซื้อหนังสือพิมพใหแกหมูบาน/ชุมชนในเขตเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 70,000      ตกลงราคา 15

68 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000      ตกลงราคา 15

69 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,095,260 วิธีกรณีพเศษ 15

  - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000      ตกลงราคา 15

71 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      ตกลงราคา 15



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน สงมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)

รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

72 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000      ตกลงราคา 15

73 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 25,000      ตกลงราคา 15

74 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุอื่นๆ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

75 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 444,000     ตกลงราคา 15

76 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โครงการเตรียมความพรอมนักเรียนเขาสูอาเซียนประชาคมอาเซียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      ตกลงราคา 15

77 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการมอบประกาศนียบัตรใหแกนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

78 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

79 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการสรุปผลงานประจําป กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

80 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการคัดเลือกครูดีเดนและผูบริหารสถานศึกษาดีเดน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

81 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการแขงขันทางวิชาการ (ครูและนักเรียน) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000      ตกลงราคา 15

82 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000        ตกลงราคา 15

83 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000        ตกลงราคา 15

84 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 332,000     ตกลงราคา 15

85 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000      ตกลงราคา 15

86 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.อินเตอรเน็ตโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 16,800      ตกลงราคา 15

87 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000     ตกลงราคา 15

88 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000      ตกลงราคา 15



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน สงมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)

รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

89 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนฯ และ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 12,000      ตกลงราคา 15

บุคลากรทางการศึกษา

90 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000      ตกลงราคา 15

91 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        ตกลงราคา 15

92 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการงานกีฬาสีประจําโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

93 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการงานวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

94 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

95 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการเรียนรูสูโลกกวาง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 15,000      ตกลงราคา 15

96 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการการเยี่ยมบานนักเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        ตกลงราคา 15

97 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โครงการวันสําคัญของไทย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

98 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

99 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชนสํานักรักษสิ่งแวดลอม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,000        ตกลงราคา 15

และวัฒนธรรมทองถิ่น

100 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.โครงการการจัดกิจกรรมวันไหวครู กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        ตกลงราคา 15

101 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา       แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

102 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาวัสดุสํานักงาน (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000      ตกลงราคา 15

103 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุงานบานงานครัว (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 39,000      ตกลงราคา 15

104 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาอาหารเสริม(นม) (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 151,100     วิธีกรณีพเศษ 15



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน สงมอบ หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท) (บาท) (วัน)

รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

105 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

106 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุโฆษณาและเผยแพร (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000        ตกลงราคา 15

107 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร (ร.ร.เทศบาลฯ) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 2,000        ตกลงราคา 15

108 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 อาคารเรียน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา เงินอุดหน 200,000 ตกลงราคา 15

109 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 70,000      ตกลงราคา 15

 วัฒนธรรมและนันทนาการ

110 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการจัดการแขงขันและเขารวมการแขงขันกีฬา กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 300,000     ตกลงราคา 15

ตานยาเสพติดอําเภอสารภี  วัฒนธรรมและนันทนาการ

111 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 350,000     ตกลงราคา 15

วัฒนธรรมและนันทนาการ

112 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.สนับสนุนกิจกรรมกลุมเยาวชน กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 40,000      ตกลงราคา 15

วัฒนธรรมและนันทนาการ

113 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 10,000      ตกลงราคา 15

วัฒนธรรมและนันทนาการ

114 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุกีฬา กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 60,000      ตกลงราคา 15

วัฒนธรรมและนันทนาการ

115 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 50,000      ตกลงราคา 15

วัฒนธรรมและนันทนาการ



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน สงมอบ หมายเหตุ
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

116 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณียี่เปงหรือ กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 200,000     ตกลงราคา 15

ประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมและนันทนาการ

117 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คชจ.ในโครงการสนับสนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต กองการศึกษา      แผนงานการศาสนา 300,000     ตกลงราคา 20

ปใหมเมือง วัฒนธรรมและนันทนาการ

118 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาบริการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 510,000     ตกลงราคา 30  วัน

119 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 87,000      ตกลงราคา 15  วัน

120 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000      ตกลงราคา 15  วัน

121 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000        ตกลงราคา 15  วัน

122 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 40,000      ตกลงราคา 15  วัน

123 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000      ตกลงราคา 15  วัน

124 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 50,000      ตกลงราคา 30  วัน

125 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000        ตกลงราคา 15  วัน

126 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 15,000      ตกลงราคา 15  วัน

127 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 10,000      ตกลงราคา 15 วัน

128 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 7,000        ตกลงราคา 15 วัน

129 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000      ตกลงราคา 15 วัน

130 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุอื่น กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 5,000        ตกลงราคา 15 วัน

131 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ครุภัณฑกอสราง กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 7,000        ตกลงราคา 15  วัน



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

132 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายโครงการตรวจเยี่ยมและสงเสริมคุณภาพชีวิตแม กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารณสุข 20,000      ตกลงราคา 30  วัน

และเด็ก/ผูปวย

133 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการเขียวสด ลดมลพิษ ชีวิตสดใส กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 1,092,000  ตกลงราคา 30  วัน

134 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพแบบองครวม กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 100,000     ตกลงราคา 30  วัน

135 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 30,000      ตกลงราคา 30  วัน

136 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 500,000     ตกลงราคา 30  วัน

ดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

137 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการขยะแลกไขและปลุกจิตสํานึกการคัดแยก กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 350,000     ตกลงราคา 30  วัน

ขยะในครัวเรือน

138 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการหนาบาน นามอง ชุมชุนนาอยู กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 30,000      ตกลงราคา 30 วัน

139 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 20,000      ตกลงราคา 30 วัน

เอาชนะยาเสพติดทต.ยางเนิ้ง 

140 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเอกชนกําจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 6,000,000  ตกลงราคา 30 วัน

141 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาใชจายในโครงการขุดลางทอระบายน้ํา กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน 20,000      ตกลงราคา 30 วัน

142 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาบริการ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 120,000     ตกลงราคา 30 วัน

143 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาติดตั้งไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000        ตกลงราคา 30 วัน

144 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000     ตกลงราคา 30 วัน

145 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 35,000      ตกลงราคา 15 วัน



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

146 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000     ตกลงราคา 30 วัน

147 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุงานบานงานครัว กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000        ตกลงราคา 15 วัน

148 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000     ตกลงราคา 30 วัน

149 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000      ตกลงราคา 15 วัน

150 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุการเกษตร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000      ตกลงราคา 15 วัน

151 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000      ตกลงราคา 15 วัน

152 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000      ตกลงราคา 15 วัน

153 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 วัสดุอื่นๆ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     ตกลงราคา 30 วัน

154 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 29,000      ตกลงราคา 30 วัน

155 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจํา จํานวน 4 ใบ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 12,000      ตกลงราคา 30 วัน

156 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 106,000     ตกลงราคา 30 วัน

157 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. กลางซอยธวัชวงค-ทายซอย ม.3 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 234,800     สอบราคา 60 วัน

158 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางขยายผิวจราจร คสล. หลังวัดพระนอนฯ ม.4 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 115,000     สอบราคา 60 วัน

159 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางขยายผิวจราจรคสล.ซ.หนาบานนายเถิง ทรายมูล ม.4 กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 53,700      สอบราคา 60 วัน

ต.ยางเนิ้ง

160 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.บานนางคําหนอย สมเกตุ ม.4 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 112,000     สอบราคา 60 วัน

161 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอย 39/1 เชื่อมซอย 39/2 กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 107,000     สอบราคา 60 วัน

 ม.4 ต.ยางเนิ้ง
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162 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.บานนายตุย อาราช ม.7 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 57,000      สอบราคา 60 วัน

163 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.บานนายศรัณพงศ สังขมณี ม.7 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 52,200      สอบราคา 60 วัน

164 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.บานนายดวงรัตน - บานนางวันดา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 57,000      สอบราคา 60 วัน

ม.7 ต.ยางเนิ้ง

165 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.บานนายสมบูรณ ศิริ  ม.7 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 82,100      สอบราคา 60 วัน

166 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.ลําเหมือง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 781,000     สอบราคา 60 วัน

สายบานลุมรองยาว ม.1 ต.ยางเนิ้ง

167 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.ลําเหมือง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 827,000     สอบราคา 60 วัน

หลังโรงเรียนวัดเวฬุวัน ม.2 ต.ยางเนิ้ง

168 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.ลําเหมือง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 95,000      สอบราคา 60 วัน

หลังธนาคารกรุงเทพ ม.3 ต.ยางเนิ้ง

169 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก ค.ส.ล.ซอยหนา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 378,000     สอบราคา 60 วัน

นายประสิทธิ์ อารีพันธ-หนาบานนางอรพิน เงาทอง ม.4 

170 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอเหลี่ยม คสล.พรอมบอพัก คสล. และวางทอ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 848,000     สอบราคา 60 วัน

ระบายน้ําคสล.ลําเหมืองสาธารณะหนารานแฝดประดับยนต 

ม.5 ต.ยางเนิ้ง

171 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมบอพัก ค.ส.ล. ซอยสวน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,170,000  สอบราคา 60 วัน

นายอินทร แสงวรรณ - สวนนายประสิทธิ์ เชื่อนคํา ม.6 
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172 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางขยายผิวสะพาน คสล. ขามลําเหมืองหนองแฝก กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     สอบราคา 60 วัน

หนาสโมสรพอคาสารภี ม.4 ต.ยางเนิ้ง

173 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางขยายผิวสะพานคสล.ขามลําเหมืองสันหนาบานครู กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000      สอบราคา 60 วัน

จรูญ ม.4 ต.ยางเนิ้ง

174 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางราวกันตกสี่แยกบานรองยาว ม.1 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000      สอบราคา 60 วัน

175 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางกําแพงกันดิน คสล.ลําเหมืองสาธารณะหลังบานนาย กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 311,000     สอบราคา 60 วัน

อัมพร คุณชม ม.3 ต.ยางเนิ้ง

176 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ขยายเขตทอเมนประปาหมูบาน ม.7 ต.ยางเนิ้ง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 450,000     สอบราคา 60 วัน

177 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ขยายเขตทอเมนประปาหมูบาน ม.1 ต.สารภี กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 500,000     สอบราคา 60 วัน

178 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 คาจางเหมาลอกลําเหมือง กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000     สอบราคา 60 วัน

179 ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 กอสรางลานจอดรถตลาดสดและวางทอ PVC กองชาง แผนงานการพาณิชย 256,000     สอบราคา 60 วัน

(ลงชื่อ)                                          หัวหนางานพัสดุ (ลงชื่อ)                                          หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

              (นางสาวศิริลักษณ  ดวงฤทธิ)์               (นางสาวสมพร  เรืองแยม)
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