
หน้า1

แบบ ผด.  2

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา เจ้าของงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

1. รายจา่ยใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

1 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนงัสือระเบยีบ เทศบญัญัติหรือ ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทกุ 

ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

2 ม.ค.61 , ก.ย.61 -  ค่าท าประกนัภยัรถราชการของเทศบาลฯ ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

3 ต.ค.60 - ก.ย. 61 - ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิลูหอ้งสุขาประจ าตลาดเทศ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 150,000.00     -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

บาลหรือจ้างเหมาบคุคลภายนอกใหด้ าเนนิการอย่างใด

อย่างหนึ่งฯ

4 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนงัสือระเบยีบ เทศบญัญัติหรือ กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทกุ 

ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

5 ส.ค. 61-  ก.ย. 61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนงัสือเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ผลงานกจิกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการ

ประชาสัมพนัธ์งานต่าง ๆ

6 ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนงัสือระเบยีบ เทศบญัญัติหรือ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 8,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทกุ 

ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

7 เม.ย. 61- พ.ค. 61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ทรัพย์สิน ของ อปท.

8 ต.ค. 60 - พ.ย. 60 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานกองคลัง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 108,000.00     -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน

9 ต.ค.60- ก.ย.61 - ค่าเย็บหนงัสือ หรือเข้าปกหนงัสือ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 2,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

10 ม.ค.60 , ก.ย.61 -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

11 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนงัสือระเบยีบ เทศบญัญัติหรือ กองช่าง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดท าระวางบรรทกุ 

ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ

หมายเหตุ

แผนจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ  2561

ของเทศบาลต าบลตลาดแค

ล าดับ รายการ / จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วีธีจัดหา
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แบบ ผด.  2

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา เจ้าของงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
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วีธีจัดหา

12 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 - ค่าธรรมเนยีมเบด็เตล็ดเกี่ยกบัการตรวจสอบ กองช่าง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ข้อมลูด้านงานรังวัด งานทะเบยีนที่ดินด้านประเมนิ

ราคาและข้อมลูอื่น ๆ

13 ต.ค. 60 - พ.ย. 60 - โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏบิติังานกองช่าง กองช่าง งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 108,000.00     -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน

14 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกดูแลระบบโปรแกรม กองการประปา งานกจิการประปา 15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

คอมพวิเตอร์

15 ต.ค.60 - ก.ย.61 -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนกังานควบคุมระบบการจ่ายน้ า กองการประปา งานกจิการประปา 216,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง 60 วัน

ประปา  

16 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ของเทศบาล กองการประปา งานกจิการประปา 5,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองพิธีการ

17 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

บคุคล

18 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 6,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง

19 ต.ค.60 - ก.ย.61 -  ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนา/รัฐพธิี ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

20 ส.ค. 61 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ ส านกังานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

21 กค.61 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ ส านกังานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000.00     -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หวั

22 ธ.ค.60-ก.ย. 61 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตามโครงการเทศบาล ส านกังานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

รักษาศีล 5 (สวดมนต์ทกุวันพระ)

23 ธ.ค.60-ก.ย. 61 - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนัสถาบัน ส านกังานปลัด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

ส าคัญของชาติ

3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ
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24 ม.ีค. 61 โครงการจัดงานวันทอ้งถิ่นไทย ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

25 เม.ย. 61 -โครงการจัดงานวันเทศบาล ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

26 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 -โครงการจัดท าฐานข้อมลูบคุลากรเทศบาลต าบลตลาดแค ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

27 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 -โครงการจัดท าแผนพฒันาบคุากรรายบคุล ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วีธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

28 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการตามแนวทางอนัเนื่องมาจากพระราชด ารี ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

29 ก.พ. 61 - ม.ีค. 61 -โครงการปรับปรุงและพฒันางานทะเบยีนราษฎร ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

30 ธ.ค. 60 - ก.ย.61 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานด้วย 5 ส. ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

31 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

32 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานของเทศบาลฯ ส านกังานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

33 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61 -โครงการติดต้ัง/จัดท าอปุกรณ์เกี่ยวข้องกบัการจราจร ส านกังานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

34 ก.ค. 61 - ก.ย. 61

-โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง

เทศกาล (ปใีหม่,สงกรานต์.เข้าพรรษา,ลอยกระทง

,และเทศบาลต่าง ๆ

ส านกังานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

35 ก.ค. 61 - ก.ย. 61 -โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปอ้งกนัและ ส านกังานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

สาธารณภยั

36 ต.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการเทดิทนูสถาบนัและงานรัฐพธิี ส านกังานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

37 ต.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการปณิธานความดี ปมีหามงคล ส านกังานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

38 ธ.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพติดตามนโยบายของ ส านกังานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00      -    -             วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

รัฐบาล

39 ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 - โครงการคัดแยกขยะและก าจดัขยะในครัวเรือน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 10,000.00      -    -             วธีเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

40 ต.ค.60- ก.ย.61 - โครงการท าความสะอาดทางระบายน้ าในเขต กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 10,000.00      -    -             วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

เทศบาลต าบลตลาดแค

41 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 - โครงการปอ้งกันภยัโรคพษิสุนัขบา้ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 20,000.00      -    -             วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

42 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - โครงการปอ้งกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 5,000.00        -    -             วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

43 เม.ย. 61 - พ.ค. 61 -โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน
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วีธีจัดหา

44 เม.ย. 61 - พ.ค. 61 - โครงจัดท าส่ือเผยแพร่ผลงานของเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

ปรากฎนแผนพฒันาส่ีปี

45 ต.ค. 60 - พ.ย.60 - โครงการอบรมห้ความรู้ด้านกฎหมายและการป้องกนักาทุจริต กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

46 พ.ค.61 - ก.ค. 61 - โครงการจัดเก็บข้อมูลประกอบวางแผนพัฒนาเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

ปรากฎนแผนพฒันาส่ีปี

47 พ.ค.61 - ก.ค. 61 -โครงการเทศบาลพบประชาชน กองวิชาการและแผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

48 มิ.ย.61 - ก.ค. 61 -โครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 40,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

49 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 3,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

เทศบาลต าบลตลาดแค

50 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพฒันาครูและ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

บคุลากรทางการศึกษา

51 ต.ค.59 - ก.ย.60 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 437,100.00     ตกลงราคา  7 วัน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค

52 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ของสถาน กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 180,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

ศึกษาในสังกดั

53 ต.ค. 60- ก.ย. 61 - โครงการจา้งเหมาปฏบิัติการสอนดนตรีของสถานศึกษา กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 180,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

ในสังกดั

54 ต.ค.60 -พ.ย. 60 - โครงการจ้างเหมาปฏบิติังานบรรณารักษป์ระจ าหอ้งสมุดประชาชน กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 180,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

55 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบ กองการศึกษา 108,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

56 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เด็ก กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

ปฐมวัย

57 ต.ค.60 - ก.ย.61

- โครงการนเิทศระบบประกนัคุณภาพหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลตลาดแค

กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 5,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

58 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัด กองการศึกษา 5,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน
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การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา -               

59 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการประกนัการอา่นออกเขียนได้ของนกัเรียน กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 10,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค -               

60 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 4,316,800.00  วิธีตัดเลือก  30 วัน

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค

61 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 253,980.00     วิธีตัดเลือก  30 วัน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก -               วธิเีฉพาะเจาะจง

62 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการแข่งขันกฬีาชมชุนเทศบาลต าบลตลาดแค กองการศึกษา งานกฬีาและนนัทนาการ 80,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

63 ต.ค.60 - ก.ย.61 -โครงการสนับสนุนตัวแทนชุมชนร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น กองการศึกษา งานกฬีาและนนัทนาการ 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

64 ต.ค.60 - ก.ย.61 -โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ กองการศึกษา งานกฬีาและนนัทนาการ 80,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

65 ต.ค.60 - ก.ย.61 -โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

66 ก.พ.61-ม.ีค. 61 -โครงการจัดงานวันฉลองวันชัยชนะทา้วสุรนารี กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 10,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

67 พ.ย. 60 -โครงการวันลอยกระทง กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 150,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง  15 วัน

68 ธ.ค.60- ม.ค. 61 - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 210,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

69 ม.ีค. 61 - โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน กองสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 50,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

70 ก.พ. 61 - โครงการถนนคนเดิน กองสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 50,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

71 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 140,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

72 ต.ค. 60 - ก.ย.61 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่นความ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 180,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

73 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -ค่าใช่จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในกอง กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

74 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
- จ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้างต่างๆที่

อยู่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

75 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - ค่าบ ารุงรักษา ดัดแปลง ต่อเติมหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ กองช่าง งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 50,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

76 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้างต่าง ๆที่อยู่นความ กองวิชาการและแนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 12,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

77 ต.ค. 60- ก.ย. 61 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้าง กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 30,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

78 ต.ค. 60- ก.ย. 61 - ค่าช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 100,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน
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79 ต.ค.60- ก.ย. 61 -ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้าง กองการประปา งานกจิการประปา 40,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

5. วัสดุ

80 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุส านกังาน ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

81 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุส านกังาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 10,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

82 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุส านกังาน กองวิชาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

83 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุส านกังาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

84 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุส านกังาน กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

85 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุส านกังาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

86 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุส านกังาน กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

87 ต.ค.60- ก.ย.61 - วัสดุส านกังาน กองการประปา งานกจิการประปา 10,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

88 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

89 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองวิชาการและแนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

90 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000.00     - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

91 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

92 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองการประปา งานกจิการประปา 10,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

93 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองการประปา งานกจิการประปา 3,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

94 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

95 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

96 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

97 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุงานบา้นงานครัว กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

98 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 1,529,200.00  - - วิธคัีดเลือก/เฉพาะเจาะจง 15 วัน

99 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุกอ่สร้าง ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

100 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุกอ่สร้าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

101 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000.00     - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

102 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุกอ่สร้าง กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน
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103 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุกอ่สร้าง กองการประปา งานกจิการประปา 20,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

104 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลัดเทศบาล งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 27,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

105 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข 50,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

106 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

107 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 130,000.00     - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

108 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000.00     - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

109 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 140,000.00     - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

110 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

111 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

112 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการประปา งานกจิการประปา 15,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

113 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

114 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองการประปา งานกจิการประปา 4,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

115 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

116 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

117 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่ กองวิขาการและแผนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

118 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

119 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

120 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุกฬีา กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000.00        - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

121 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุคอมพวิเตอร์ ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

122 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 24,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

123 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพวิเตอร์ กองวิชาการและแนงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

124 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

125 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 10,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

126 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

127 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน
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128 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพวิเตอร์ กองการประปา งานกจิการประปา 5,000.00        วะธเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

129 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุอื่น ส านกัปลัดเทศบาล งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 25,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

130 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุอื่น กองการประปา งานกจิการประปา 1,001,640.00  วะธเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

6. ครุภณัฑ์

6.1. ครุภณัฑ์ส านักงาน

131 เม.ย.61-ม.ิย.61
-โต๊ะท างานเหล็กขนาด 6 ฟตุ พร้อมเกา้อี้ทรงสูงหมนุ

ได้มพีนกัพงิ
ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 15,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง

15 วัน

132 เม.ย.61-ก.ย. 61 ติดต้ังกล้องวงจรปดิฯ ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป 216,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

133 พ.ค.61 - ก.ย.61 -ตู้เกบ็เอกสาร 4 ล้ินชัก 1 หลัง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

134 พ.ค.61 - ก.ย.61 - ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

135 พ.ค.61 - ก.ย.61 - โต๊ะพร้อมเกา้อี้ท างาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,500.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

136 ธ.ค. 60 - ม.ีค. 61 - ตู้เกบ็เอกสารชนดิเหล็ก 2 บานเปดิ มอก. กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

6.4. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

137 ม.ค.61- ก.ย. 61 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (inkjet) กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 7,700.00        วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

6.5 .ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

138  พ.ย. 60
- เคร่ืองท าน้ าเย็นสแตนเลส แบบต่อทอ่ 4 หวักอ๊ก 1 

เคร่ือง
กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000.00      - - วธิเีฉพาะเจาะจง

15 วัน

139 พ.ย. 60 - ถังน้ าสแตนเลต ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 16,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

7. ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

140 เม.ย.61-ก.ย.61 -โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็ของเทศบาลเปน็หอ้งครัว ส านกัปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป -               รายจา่ยค้างจา่ย 350,000.00   วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

141 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงการกอ่สร้างบนัไดคอนกรีตลงบอ่บ าบดัน้ าเสีย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 100,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

เทศบาลต าบลตลาดแค

142 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงกอ่สร้างร้ัวพร้อมประตูรอบพื้นที่บอ่ก าจัดขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 800,000.00     - วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 90 วัน

เทศบาลต าบลตลาดแค

143 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงกอ่สร้างอาคารปฏบิติังานประจ าบอ่ก าจัดขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 500,000.00     - วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 60 วัน
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144 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงกอ่สร้างอาคารปฏบิติังานประจ าบอ่บ าบดัน้ าเสีย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 400,000.00     วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 60 วัน

145 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
-โครงการกอ่สร้างราวเหล็กปอ้งกนัอบุติัเหตุอาคาร

เรียนภายในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลตลาดแค
กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

146 ต.ค.60-ก.ย. 61
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนฯ
กองการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง 15 วัน

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟลัทติ์กคอน วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 60 วัน

กรีต ถนนเทศบาล ซอย 4 ชุมชนส าโรงตะวันออก ม.1- กอ่สร้างถนน คสล. ซอยบา้นนางเฉลียว-สะพาน

ตะขบ วธิเีฉพาะเจาะจง 45 วัน

หมู่ 4
- กอ่สร้างถนนคอนกรีต ซ.บา้นนายสมศักด์ิ จิระ

พฒันาลักษณ์
ถึงบา้นนางเสง่ียม เกล้ียงโคกสูง ชุมชนตลาดแค

ตะวันออกั่งเหนอื หมู่ 15

- กอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิ เพื่อท าประปา ทางเข้า

วัดตลาดแค

- โครงการถมดิน ไหล่ทางพร้อมบอ่พกั บริเวณหนา้

ร้านค้าชุมชน ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝ่ังต้หมู่ 15

- ขยายผิวจราจร คสล. หนา้บอ่บ าบดัน้ าเสีย ชุมชน

ส าโรงตะวันออก หมู่ 1

-ยกระดับถนน คสบ. พร้อมวางทอ่ คสล. ถ.เทศบาล

ซ.10 ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ 1

- โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ถนนเทศบาล

ซ.20/3 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2

- โครงการต่อเติมโรงเกบ็พสัดุ เทศบาลต าบลตลาด

แค
วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน155 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 100,000.00     -

154 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 323,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง 45 วัน

วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 60 วัน
-153 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 650,000.00     

วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

152 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 120,000.00     -
วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

151 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 65,000.00      -

วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

150 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 50,000.00      -
วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน

149 ต.ค.60-ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 120,000.00     -

-

147 ต.ค.60-ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 574,000.00     -

148 ต.ค.60-ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 350,000.00     
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แบบ ผด.  2

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด

ที่ต้องเร่ิมจัดหา เจ้าของงบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)
หมายเหตุ

แผนจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ  2561

ของเทศบาลต าบลตลาดแค

ล าดับ รายการ / จ านวน (หนว่ย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วีธีจัดหา

- ปรับปรุงฝารางระบายน้ า คสล.ชุมชนโนนพมิาน

หมู่ 12

- วางทอ่ระบายน้ า คสล. ถ.เทศบาล ซ.9/1 ชุมชน

โนนพมิาน หมู่ 12
วธิเีชญิชวนทัว่ไป/คัดเลือก 60 วัน157 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 597,000.00     -

156 ต.ค. 60- ก.ย. 61 กองช่าง งานโครงสร้างพื้นฐาน 120,000.00     - วธิเีฉพาะเจาะจง 30 วัน


