หน้ า1

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ
1

2
3

4

5

6

7
8
9
10
11

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)

1. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือระเบียบ เทศบัญญัตหิ รือ
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดทาระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ม.ค.61 , ก.ย.61 - ค่าทาประกันภัยรถราชการของเทศบาลฯ
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
ต.ค.60 - ก.ย. 61 - ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกลู ห้องสุขาประจาตลาดเทศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
บาลหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งฯ
ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือระเบียบ เทศบัญญัตหิ รือ กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดทาระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ส.ค. 61- ก.ย. 61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาหนังสือเผยแพร่
กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
ผลงานกิจกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการ
ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ
ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือระเบียบ เทศบัญญัตหิ รือ
กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดทาระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
เม.ย. 61- พ.ค. 61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
ทรัพย์สิน ของ อปท.
ต.ค. 60 - พ.ย. 60 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั งิ านกองคลัง
กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
ต.ค.60- ก.ย.61 - ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ม.ค.60 , ก.ย.61 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่
กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือระเบียบ เทศบัญญัตหิ รือ
กองช่าง
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการต่าง ๆที่เทศบาลจัดทาระวางบรรทุก
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

วีธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

50,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

20,000.00
150,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน

15,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

5,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

8,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

10,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

108,000.00
2,000.00
5,000.00
20,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

60 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ

หน้ า2

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

12 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 - ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเกี่ยกับการตรวจสอบ
ข้อมูลด้านงานรังวัด งานทะเบียนที่ดนิ ด้านประเมิน
ราคาและข้อมูลอื่น ๆ
13 ต.ค. 60 - พ.ย. 60 - โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบตั งิ านกองช่าง
14 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
15 ต.ค.60 - ก.ย.61 -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพนักงานควบคุมระบบการจ่ายน้า
ประปา
16 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ ของเทศบาล
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
17 ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
18 ต.ค.60 - ก.ย.61 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
19 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
20
ส.ค. 61 - ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
21
กค.61
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หวั
22 ธ.ค.60-ก.ย. 61 - ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเทศบาล
รักษาศีล 5 (สวดมนต์ทกุ วันพระ)
23 ธ.ค.60-ก.ย. 61 - ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันสถาบัน
สาคัญของชาติ
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
กองช่าง

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วีธีจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
50,000.00
- วิธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน

กองช่าง
กองการประปา

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกิจการประปา

108,000.00
15,000.00

กองการประปา

งานกิจการประปา

กองการประปา

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

60 วัน
15 วัน

216,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

60 วัน

งานกิจการประปา

5,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

50,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

6,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000.00
20,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน

สานักงานปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

100,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักงานปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

5,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักงานปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

10,000.00

-

-

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน

วิธีเฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ

หน้ า3

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ช่วงเวลา
หน่วยงาน
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
เจ้าของงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
24 มี.ค. 61
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
25 เม.ย. 61
-โครงการจัดงานวันเทศบาล
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
26 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 -โครงการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรเทศบาลตาบลตลาดแค
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
27 เม.ย. 61 - ก.ย. 61 -โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคากรรายบุคล
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
28 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดารี
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
10,000.00
29 ก.พ. 61 - มี.ค. 61 -โครงการปรับปรุงและพัฒนางานทะเบียนราษฎร
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
30 ธ.ค. 60 - ก.ย.61 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้วย 5 ส.
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
31 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
32 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเทศบาลฯ
สานักงานปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
50,000.00
33 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61 -โครงการติดตั้ง/จัดทาอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการจราจร
สานักงานปลัด
10,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
34 ก.ค. 61 - ก.ย. 61 เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์.เข้าพรรษา,ลอยกระทง
สานักงานปลัด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
60,000.00
,และเทศบาลต่าง ๆ
35 ก.ค. 61 - ก.ย. 61 -โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและ
สานักงานปลัด
20,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สาธารณภัย
36 ต.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธี
สานักงานปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000.00
37 ต.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
สานักงานปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00
38 ธ.ค.60- ก.ย. 61 -โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของ
สานักงานปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00
รัฐบาล
39 ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 - โครงการคัดแยกขยะและกาจัดขยะในครัวเรือน กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
10,000.00
40 ต.ค.60- ก.ย.61 - โครงการทาความสะอาดทางระบายน้าในเขต กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
10,000.00
-

ลาดับ

เทศบาลตาบลตลาดแค
41 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 - โครงการป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
42 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - โครงการป้องกันโรคติดต่อ
43 เม.ย. 61 - พ.ค. 61 -โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

วีธีจัดหา
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วีธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน

วีธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

20,000.00

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

5,000.00

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

20,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

-

หมายเหตุ

หน้ า4

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

44 เม.ย. 61 - พ.ค. 61 - โครงจัดทาสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาล
ปรากฎนแผนพัฒนาสี่ปี
45 ต.ค. 60 - พ.ย.60 - โครงการอบรมห้ความรู้ดา้ นกฎหมายและการป้องกันกาทุจริต
46 พ.ค.61 - ก.ค. 61 - โครงการจัดเก็บข้อมูลประกอบวางแผนพัฒนาเทศบาล
ปรากฎนแผนพัฒนาสี่ปี
47 พ.ค.61 - ก.ค. 61 -โครงการเทศบาลพบประชาชน
48 มิ.ย.61 - ก.ค. 61 -โครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
49 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดแค
50 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
51 ต.ค.59 - ก.ย.60 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค
52 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด
53 ต.ค. 60- ก.ย. 61 - โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนดนตรีของสถานศึกษา
ในสังกัด
54 ต.ค.60 -พ.ย. 60 - โครงการจ้างเหมาปฏิบตั ิงานบรรณารักษ์ประจาห้องสมุดประชาชน
55 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ
56 ต.ค.60 - ก.ย.61 - ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย
- โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและ
57 ต.ค.60 - ก.ย.61 การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดแค
58 ต.ค.60 - ก.ย.61 - โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัด

แบบ ผด. 2

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วีธีจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
วิธเี ฉพาะเจาะจง 15 วัน
10,000.00 งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

30,000.00
30,000.00

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000.00
40,000.00
3,000.00

กองการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กองการศึกษา

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน

20,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

437,100.00

ตกลงราคา

7 วัน

กองการศึกษา

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

180,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองการศึกษา

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

180,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

วิธเี ฉพาะเจาะจง

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

180,000.00
108,000.00
50,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน

กองการศึกษา

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

5,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

5,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองการศึกษา

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ

หน้ า5

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา

59 ต.ค.60 - ก.ย.61
60 ต.ค.60 - ก.ย.61
61 ต.ค.60 - ก.ย.61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รายการ / จานวน (หน่วย)
การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค
- โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- โครงการแข่งขันกีฬาชมุชนเทศบาลตาบลตลาดแค

กองการศึกษา

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วีธีจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
วิธเี ฉพาะเจาะจง 15 วัน
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
10,000.00
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 4,316,800.00
วิธีตดั เลือก
30 วัน

กองการศึกษา

งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
กองการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ
กองการศึกษา
-โครงการสนับสนุนตัวแทนชุมชนร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
งานกีฬาและนันทนาการ
กองการศึกษา
งานกีฬาและนันทนาการ
-โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
กองการศึกษา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กองการศึกษา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-โครงการจัดงานวันฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี
กองการศึกษา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-โครงการวันลอยกระทง
กองการศึกษา
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
กองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
- โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
- โครงการถนนคนเดิน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
ต.ค. 60 - ก.ย.61 - ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่นความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
จ่านยในการซ่
อมบารุภงณ
ยู่ใานกอง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
73 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -ค่
กองการศึกษา
- จ่าาใช่ยเป็
ค่าซ่อมแซมครุ
ั รักฑ์ษาทรั
และสิพ่งย์ก่สอินสร้ทีา่องต่
งๆที่
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ก.พ.61-มี.ค. 61
พ.ย. 60
ธ.ค.60- ม.ค. 61
มี.ค. 61
ก.พ. 61

แบบ ผด. 2

253,980.00
80,000.00
20,000.00
80,000.00
20,000.00
10,000.00
150,000.00
210,000.00
50,000.00
50,000.00
140,000.00
180,000.00

วิธีตดั เลือก

30 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

20,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

74 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 อยู่
ั ฑ์
75 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - ค่าบารุงรักษา ดัดแปลง ต่อเติมหรือซ่อมแซมครุภณ

กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

20,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองช่าง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

50,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

ั ฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆที่อยู่นความ
76 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
77 ต.ค. 60- ก.ย. 61 ค่าซ่อมแซมครุภณ

กองวิชาการและแนงาน

งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ

12,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

30,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

100,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

ั ฑ์
78 ต.ค. 60- ก.ย. 61 - ค่าช้จ่ายในการบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมายเหตุ

หน้ า6

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
79 ต.ค.60- ก.ย. 61 -ค่าซ่อมแซมครุภณ

ลาดับ

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

5. วัสดุ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุสานักงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุสานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุสานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุสานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุสานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุสานักงาน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุสานักงาน
ต.ค.60- ก.ย.61 - วัสดุสานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุเครื่องแต่งกาย
ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุงานบ้านงานครัว
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุงานบ้านงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุงานบ้านงานครัว
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุงานบ้านงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุอาหารเสริม (นม)
ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุกอ่ สร้าง
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุกอ่ สร้าง
ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุกอ่ สร้าง
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 - วัสดุกอ่ สร้าง

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
กองการประปา

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
งานกิจการประปา

40,000.00

สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
50,000.00
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
10,000.00
กองวิชาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
10,000.00
กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
40,000.00
กองการศึกษา
10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000.00
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
20,000.00
กองการประปา
งานกิจการประปา
10,000.00
สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
20,000.00
กองวิชาการและแนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
10,000.00
กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
150,000.00
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
20,000.00
กองการประปา
งานกิจการประปา
10,000.00
กองการประปา
งานกิจการประปา
3,000.00
สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
30,000.00
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
30,000.00
กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
5,000.00
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
10,000.00
กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,529,200.00
สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
20,000.00
กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
300,000.00
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
20,000.00

-

-

วีธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

-

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธคี ัดเลือก/เฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ

หน้ า7

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ช่วงเวลา
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
103 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุกอ่ สร้าง
104 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
105 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
106 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
107 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
108 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
109 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
110 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
111 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
112 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
113 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
114 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
115 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
116 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
117 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่
118 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่
119 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -วัสดุโฆษณาและแผยพร่
120 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุกฬี า
121 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุคอมพิวเตอร์
122 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 -วัสดุคอมพิวเตอร์
123 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพิวเตอร์
124 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพิวเตอร์
125 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพิวเตอร์
126 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุคอมพิวเตอร์
127 ต.ค.60 - ก.ย.61 - วัสดุคอมพิวเตอร์

ลาดับ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
กองการประปา
งานกิจการประปา
20,000.00
สานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย
27,000.00 กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
50,000.00 กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
130,000.00 สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
150,000.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 140,000.00 กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
7,000.00
กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
20,000.00 กองการประปา
งานกิจการประปา
15,000.00
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
20,000.00 กองการประปา
งานกิจการประปา
4,000.00
สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
5,000.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
5,000.00 กองวิขาการและแผนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
10,000.00 กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
5,000.00 กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
5,000.00 กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป
30,000.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
24,000.00 กองวิชาการและแนงาน
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
25,000.00 กองคลัง
งานบริหารงานคลัง
10,000.00 กองการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
10,000.00 กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000.00 กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
20,000.00 -

แบบ ผด. 2
วีธีจัดหา
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

หมายเหตุ

หน้ า8

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ช่วงเวลา
หน่วยงาน
รายการ / จานวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
เจ้าของงบประมาณ
128 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุคอมพิวเตอร์
กองการประปา
129 ต.ค.59 - ก.ย.60 -วัสดุอื่น
สานักปลัดเทศบาล
130 ต.ค.60 - ก.ย.61 -วัสดุอื่น
กองการประปา
6. ครุภณ
ั ฑ์
6.1. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
-โต๊ะทางานเหล็กขนาด 6 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทรงสูงหมุน
131 เม.ย.61-มิ.ย.61
สานักปลัดเทศบาล
ได้มพี นักพิง
132 เม.ย.61-ก.ย. 61 ติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ
สานักปลัดเทศบาล
133 พ.ค.61 - ก.ย.61 -ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 หลัง
กองคลัง
134 พ.ค.61 - ก.ย.61 - ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน
กองคลัง
135 พ.ค.61 - ก.ย.61 - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทางาน
กองคลัง
136 ธ.ค. 60 - มี.ค. 61 - ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก.
กองช่าง
6.4. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
137 ม.ค.61- ก.ย. 61 - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
กองช่าง
6.5 .ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
- เครื่องทาน้าเย็นสแตนเลส แบบต่อท่อ 4 หัวก๊อก 1
138
พ.ย. 60
กองการศึกษา
เครื่อง
139
กองการศึกษา
พ.ย. 60 - ถังน้าสแตนเลต ขนาด 1,000 ลิตร จานวน 2 ถัง
7. ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
140 เม.ย.61-ก.ย.61 -โครงการปรับปรุงห้องเก็บของเทศบาลเป็นห้องครัว
สานักปลัดเทศบาล
141 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตลงบ่อบาบัดน้าเสีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม
เทศบาลตาบลตลาดแค
142 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรอบพื้นที่บอ่ กาจัดขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม
เทศบาลตาบลตลาดแค
143 ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงก่อสร้างอาคารปฏิบตั งิ านประจาบ่อกาจัดขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม

ลาดับ

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
กาหนด
วีธีจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
วะธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน
งานกิจการประปา
5,000.00
วิธเี ฉพาะเจาะจง 15 วัน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
25,000.00 วะธีเฉพาะเจาะจง 15 วัน
งานกิจการประปา
1,001,640.00

งานบริหารงานทั่วไป

15,000.00

-

-

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

216,000.00
5,000.00
5,500.00
10,500.00
9,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

7,700.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

30,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

16,000.00

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

100,000.00

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

800,000.00

-

วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก

90 วัน

งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

500,000.00

-

วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก

60 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

-

รายจ่ายค้างจ่าย

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน

350,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน
30 วัน

หมายเหตุ

หน้ า9

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ
144
145
146
147

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ช่วงเวลา
หน่วยงาน
กาหนด
รายการ / จานวน (หน่วย)
วีธีจัดหา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
เจ้าของงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)
ส่งมอบ (วัน)
วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก
60 วัน
ต.ค. 60- ก.ย. 61 -โครงก่อสร้างอาคารปฏิบตั งิ านประจาบ่อบาบัดน้าเสีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 400,000.00
-โครงการก่อสร้างราวเหล็กป้องกันอุบตั เิ หตุอาคาร
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00
วิธเี ฉพาะเจาะจง 30 วัน
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
กองการศึกษา
เรียนภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตลาดแค
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000.00
วิธเี ฉพาะเจาะจง 15 วัน
ต.ค.60-ก.ย. 61
กองการศึกษา
ประกอบโรงเรียนฯ
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอน
วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก
60 วัน
ต.ค.60-ก.ย. 61
กองช่าง
งานโครงสร้างพื้นฐาน
574,000.00
กรี
ถนนเทศบาล
4 ชุามนนางเฉลี
ชนสาโรงตะวั
นออก ม.1
- ก่ตอสร้
างถนน คสล.ซอย
ซอยบ้
ยว-สะพาน

ตะขบ
หมู่ 4
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ.บ้านนายสมศักดิ์ จิระ
พัฒนาลักษณ์
149 ต.ค.60-ก.ย. 61 ถึงบ้านนางเสงี่ยม เกลี้ยงโคกสูง ชุมชนตลาดแค
148 ต.ค.60-ก.ย. 61

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

350,000.00

-

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

120,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

45 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก

60 วัน

ตะวันออกั่งเหนือ หมู่ 15
150 ต.ค. 60- ก.ย. 61

- ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด เพื่อทาประปา ทางเข้า
วัดตลาดแค

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

50,000.00

-

151 ต.ค. 60- ก.ย. 61

- โครงการถมดิน ไหล่ทางพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้า
ร้านค้าชุมชน ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งต้หมู่ 15

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

65,000.00

-

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

120,000.00

-

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

650,000.00

-

152 ต.ค. 60- ก.ย. 61

- ขยายผิวจราจร คสล. หน้าบ่อบาบัดน้าเสีย ชุมชน
สาโรงตะวันออก หมู่ 1

-ยกระดับถนน คสบ. พร้อมวางท่อ คสล. ถ.เทศบาล
ซ.10 ชุมชนสาโรงตะวันออก หมู่ 1
- โครงการปรับปรุงรางระบายน้า ถนนเทศบาล
154 ต.ค. 60- ก.ย. 61
ซ.20/3 ชุมชนตลาดแค หมู่ 2
153 ต.ค. 60- ก.ย. 61

155 ต.ค. 60- ก.ย. 61

- โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุ เทศบาลตาบลตลาด
แค

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

323,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

45 วัน

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

100,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

หมายเหตุ

หน้ า10

แผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตาบลตลาดแค
ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา

156 ต.ค. 60- ก.ย. 61
157 ต.ค. 60- ก.ย. 61

รายการ / จานวน (หน่วย)
- ปรับปรุงฝารางระบายน้า คสล.ชุมชนโนนพิมาน
หมู่ 12
- วางท่อระบายน้า คสล. ถ.เทศบาล ซ.9/1 ชุมชน
โนนพิมาน หมู่ 12

หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ

แบบ ผด. 2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) ประเภท จานวน (บาท)

วีธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

120,000.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง

30 วัน

กองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

597,000.00

-

วิธเี ชิญชวนทัว่ ไป/คัดเลือก

60 วัน

หมายเหตุ

