แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลบางกระทึก
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59 โครงการวางพวงมาลาเนือ่ งใน
วันปิยมหาราช
ต.ค.59 และ โครงการอาหารกลางวัน (เสริมไอโอดีน)
เม.ย-พ.ค. 60

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
บริหารงานทัว่ ไป
1,000.00
ตกลงราคา
2 วัน ค่าใช้จ่ายการวางพวง
มาลาสักการะ
พระปิยมหาราช

กองการศึกษา

การศึกษา

756,000.00

ตกลงราคา

๒๘๐ วัน เบิก-หัก ผลักส่งให้ ศพด.
ต.บางกระทึกดาเนินการ
จัดหาเพื่อเป็นอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ของ ศพด.

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

1-7

ค่าจัดซื้อวารสาร
หนังสือพิมพ์

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าเช่าทรัพย์สิน

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

91,200.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าโฆษณาและเผยแพร่

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่เทศบาล
ไม่สามารถทาเองได้

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

40,000.00

ตกลงราคา

3-7 วัน

ค่าจ้างเหมาบริการที่
ไม่สามารถทาเองได้
เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซด์
เทศบาล ฯลฯ

หน้าที่ ๒
ลาดับ ช่าวเวลา
ที่ ทีต่ ้องจัดหา

รายการ

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)

สานักงานเทศบาล

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ประมาณ ทาความสะอาดอาคาร
สานักงานเทศบาล

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

2 วัน

ค่ารับรองในการ
ประชุมสภา ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

70,000.00

ตกลงราคา

2 วัน

ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศน์งาน ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าโฆษณาและเผยแพร่

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

26 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสานักงาน

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

55,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

27 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าน้าดื่ม

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

5,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

28 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

35,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

29 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

30 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

100,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

200,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

หน้าที่ ๓

ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
รักษาความสงบ
100,000.00
ตกลงราคา
7 วัน

หมายเหตุ

ภายใน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

7-15 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

50,000.00

ตกลงราคา

7-15

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

500,000.00

ตกลงราคา

7-15 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

100,000.00

ตกลงราคา

7-15

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจ้างเหมาจดมาตรวัดน้าประปา

กองคลัง

บริหารทั่วไป

90,000.00

-

-

ตกลงราคา

365

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี

กองคลัง

บริหารทั่วไป

20,000.00

-

-

ตกลงราคา

15

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามในแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

บริหารทั่วไป

100,000.00

-

-

ตกลงราคา

365

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองคลัง

บริหารทั่วไป

20,000.00

-

-

ตกลงราครา

7

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองคลัง

บริหารทั่วไป

24,000.00

-

-

ตกลงราคา

๗
หน้าที่ 4

ลาดับ

ช่าวเวลา

รายการ

หน่ายงาน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กาหนด

หมายเหตุ

ที่

รายการ
ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

วิธีจัดหา
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
70,000.00
๓๑
ตกลงราคา

เจ้าของเงิน
กองคลัง

แผนงาน
บริหารทั่วไป

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองคลัง

บริหารทั่วไป

35,000.00

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

กองช่าง

เคหะและชุมชน

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

ตกลงราคา

๗

130,000.00

พิเศษ

ทุกวัน

เคหะและชุมชน

50,000.00

ตกลงราคา

7

กองช่าง

เคหะและชุมชน

15,000.00

ตกลงราคา

๗

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปา

กองช่าง

เคหะและชุมชน

200,000.00

ตกลงราคา

๗

ต.ค.59-ก.ย.60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กองช่าง

เคหะและชุมชน

100,000.00

ตกลงราคา

๗

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

100,000.00

ตกลงราคา

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

40,000.00

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการที่
เทศบาลไม่สามารถทาเองได้

-

-

หมายเหตุ

7 - 20 วัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
โครงการประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา ฯลฯ

ตกลงราคา

3 - 15 วัน ค่าจ้างเหมาบริการที่ไม่
สามารถทาเองได้ เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซด์
ของเทศบาล พร้อมค่า
Host ค่าปรับปรุง
วิดิทัศน์ ฯลฯ

หน้าที่ 5
ลาดับ

ช่าวเวลา

รายการ

หน่ายงาน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กาหนด

หมายเหตุ

ที่

ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

รายการ

วิธีจัดหา
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
20,000.00
ตกลงราคา
7 วัน

หมายเหตุ

เจ้าของเงิน
กองวิชาการ
และแผนงาน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

3,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

เช่น แก้วน้า ไม้กวาด
แปรง ที่โกยขยะ ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

เช่น ยางนอก สายพาน
แม่แรง ประแจปาก
ต่างๆ ไขควง ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

35,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทาประชุมประชาคมแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

15,000.00

ตกลงราคา

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

20,000.00

7 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

7 - 15 วัน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
โดยเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในตาบลบางกระทึก

ตกลงราคา

7 วัน

เช่น แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ฯลฯ
8 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

3,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

เช่น ถ่านกล้องแบบ
ชาร์ตได้ ถ่านอัลคาไลน์

และอื่นๆ
หน้าที่ 6
ลาดับ ช่าวเวลา
ที่ ทีต่ ้องจัดหา

รายการ

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดริมน้าดอนหวาย

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

50,000.00

ตกลงราคา

7 - 20 วัน ค่าดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดริมน้าดอนหวาย
เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์บริการและช่วย
เหลือนักท่องเที่ยว และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

15,000.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

20,000.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

35,000.00

ตกลงราคา

7 - 15 วัน ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
เช่น คอมพิวเตอร์
รถยนต์ ฯลฯ

7 วัน

ค่าวัสดุที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมหรือปฏิบัติ
งานในกองสวัสดิการฯ

7 - 20 วัน ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น
รถยนต์ , ระบบหอ
กระจายข่าว ฯลฯ
(กรณีซ่อมบารุงเกิน
๕,๐๐๐ บาท)

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

20,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ 7
ลาดับ ช่าวเวลา
ที่ ทีต่ ้องจัดหา

รายการ

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

60,000.00

วิธีพิเศษ

ทุกวัน

ค่าน้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง ที่
ใช้ในงานกองสวัสดิการฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าโฆษณาและเผยแพร่

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

25,000.00

ตกลงราคา

15 วัน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ ข่าวสารของ
เทศบาลต่าง ๆ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่
เกิน 5,000 บาท)

กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม
สงเคราะห์

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าบารุงรักษาและ

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

135,000.00

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ
เช่น ซ่อมรถยนต์ส่วน
กลาง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

หน้าที่ 8
ลาดับ ช่าวเวลา
ที่ ทีต่ ้องจัดหา

รายการ

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าโฆษณาและเผยแพร่

กองสาธารณสุข

สาธารณสุข

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

และสิง่ แวดล้อม

ค่าจัดทาสื่อ สิ่งพิมพ์
ปูายโฆษณาทาจากไวนิล
ปูายไม้ ปูายประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

60,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

วงเงินครั้งละไม่เกิน
5,000 บาท

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าจ้างเหมาการตัดทา
ความสะอาดคลอง รักษา
สิ่งแวดล้อม ดูแลต้นไม้ ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

เช่น จอบ ขวาน เลื่อย
ท่อพีวีซี และข้อต่อ ฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กองสาธารณสุข เคหะและชุมชน
และสิง่ แวดล้อม

2,650,969.00

วิธีพิเศษ

เช่น แก้วน้า ไม้กวาด
แปรง เข่ง ฯลฯ

๑ เดือน/ครั้ง ค่ากาจัดขยะของเทศบาล
ตาบลบางกระทึก หรือ
เหมาอกชนขนชยะนาไป
ทิง้ สถานทีก่ าจัดขยะฯลฯ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุการเกษตร

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

การเกษตร

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าจัดซื้อสารเคมีปูองกัน
และกาจัดศัตรูพืชฯลฯ
ที่ใช้ในงานของเทศบาล

หน้าที่ 9
ลาดับ ช่าวเวลา
ที่ ทีต่ ้องจัดหา

รายการ

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

หมายเหตุ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

1,100,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

150,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.๖0 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

100,000.00

ตกลงราคา

สาธารณสุข

300,000.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-กย.๖0 ค่าจ้างเหมาการดาเนินงานการ
แพทย์ฉกุ เฉินระดับท้องถิ่น

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

100,000.00

ต.ค.59-ก.ย..60 โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

การเกษตร

50,000.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-ก.ย.60 การรณรงค์ควบคุมและปูองกัน
โรคระบาด

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

20,000.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-กย.๖0 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตกลงราคา

เช่น น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันหล่อลี่น น้ามัน
น้ามันเกียร์ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัคซินปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เคมีภัณฑ์
เวชภัณฑ์ น้ายาที่ใช้ใน
การตรวจอาหารหาสาร

ปนเปื้อนต่างๆ ฯลฯ
7 วัน เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน
หัวเทียน แบตเตอรี่ฯลฯ
แล้วแต่สัญญา ค่าบารุงรักษาและปรับ
การจัดซือ้
ปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงิน
/จัดจ้าง เกิน5,000บาทต่อครั้ง)
แต่ละครัง้
แล้วแต่สัญญา ค่าเช่ารถยนต์ฉุกเฉิน
การจัดซือ้
อาสาสมัครกู้ชีพ ฯลฯ
/จัดจ้าง
แต่ละครัง้
7 วัน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์
ถนนและริมคลองให้มี
ความสวยงามและร่มรื่น
7 วัน ค่าจัดทาปูายประชา
สัมพันธ์การรณรงค์ และ
การอบรมให้ความรู้

หน้าที่ 10
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
การเกษตร
30,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

สร้างสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

และสิง่ แวดล้อม

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยา
เสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

175,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาละซ่อมแซม

กองการศึกษา

การศึกษา

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

กองการศึกษา

การศึกษา

30,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองการศึกษา

การศึกษา

5,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองการศึกษา

การศึกษา

43,700.00

ตกลงราคา

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองการศึกษา

การศึกษา

3,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองการศึกษา

การศึกษา

30,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

กองการศึกษา

การศึกษา

6,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าอาหารเสริม (นม)

กองการศึกษา

การศึกษา

2,589,524.00

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

กองการศึกษา

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

10,000.00

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมฯ

ค่าจัดซื้อน้าดื่มสาหรับ
ศพด.ต.บางกระทึก
ร.ร. 260 วัน จัดซื้อเป็นรายภาคเรียน
สอบราคา
หรือกรณีพิเศษ ศพด. 280 วัน และจัดซื้อตามจานวน
นักเรียนทึ่มีอยู่จริง
ตกลงราคา
๗ วัน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ

หน้าที่ 11
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
การศึกษา
10,000.00
ตกลงราคา
๗ วัน

หมายเหตุ

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุกฬี า

กองการศึกษา

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

50,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

กองการศึกษา

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

200,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

พ.ย. 59
พ.ย. 59 มี.ค. 60

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

40,000.00

ตกลงราคา

7-15 วัน

โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยา
เสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

สานักปลัด

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

60,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

การเกษตร

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

สาธารณสุข

100,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
พ.ย.59-ก.ย.๖0 ค่าวัสดุอื่นๆ (โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย

เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
เชือกกระโดด ไม้แบด
มินตัน ลูกแบดมินตั้น
ตาข่ายตะกร้อ เสา
ตาข่ายกีฬา ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เงินรางวัลการประกวด
การแข่งขัน ฯลฯ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุ ถุงขยะ
และถังขยะตราเทศบาล
ตาบลบางกระทึก เพื่อ
รองรับขยะมูลฝอย ใน
พื้นที่ตาบลบางกระทึก

หน้าที่ 12
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
พ.ย.59-ก.ย.60 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
สาธารณสุข
20,000.00
ตกลงราคา
7 วัน เช่น เครื่องแบบ ถุงมือ
รองเท้า หมวก เสื้อคลุม

ฯลฯ

ธ.ค. 59

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

250,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ธ.ค.59

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

200,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ธ.ค. 59

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

สาธารณสุข

5,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 2 ตัว (โดยจัด
ซื้อตามราคาท้องตลาด)

ธ.ค.59

จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจติ อล
(ขนาด 300 กิโลกรัม)

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

13,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 1 เครื่อง (จัด
ซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ธ.ค. 59 และ โครงการตั้งจุดตรวจร่วมกับ
เม.ย.60 ตารวจและฝุายปกครอง
ตาบลบางกระทึก
ธ.ค. 59 และ โครงการประชาสัมพันธ์ลด
เม.ย.60 อุบัติเหตุในวันเทศกาลต่างๆ

สานักปลัด

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

10,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ธ.ค. 59 และ โครงการจัดฝึกซ้อมแผนปูองกัน
เม.ย.60 และบรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด
ตรวจร่วมกับตารวจ
และฝุายปกครอง
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสาคัญ
เช่น วันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม
และซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ค่าจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฯ เพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาล

หน้าที่ 13
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค. 60 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายดับเพลิง)
ม.ค.-60

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
รักษาความสงบ
60,000.00
ตกลงราคา 7-15 วัน ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง

สานักปลัด

ภายใน
สร้างความเข้ม

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 6 เส้น
ค่าใช้จ่ายการรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด

แข็งของชุมชน

ม.ค.-60

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

21,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.60

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

12,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.60

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

การเกษตร

19,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

สาธารณสุข

12,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.๖๐-ก.พ.60 จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้าน
ยาเสพติด
จานวน 1 เครื่อง (จัด
ซื้อตามราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ
จานวน 1 เครื่อง (จัด
ซื้อตามราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ
จานวน 2 ตัว
จานวน 2 ตู้ (โดยจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ศึกษา ดูงาน เพื่อส่งเสริม

ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ม.ค.๖๐-มี.ค.60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองสวัสดิการ
สังคม
สังคม
สงเคราะห์
กองช่าง เคหะและชุมชน

300,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

150,000.00

ตกลงราคา

๗

ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานส่งเสริม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ
ของกลุ่มเกษตรกรตาบลบางกระทึก

กองสวัสดิการ สร้างความ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน
กองสวัสดิการ การเกษตร
สังคม

80,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

80,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

หน้าที่ 14
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการอบรม ให้ความรู้ เพื่อทบทวน
การจัดทาแผนชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
หน่ายงาน
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
เจ้าของเงิน
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองสวัสดิการ สร้างความ
80,000.00
ตกลงราคา
3 วัน ค่าวัสดุที่ใช้ในการ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน
ฝึกอบรม เช่น ปากกา
เอกสาร น้าดื่ม ฯลฯ

ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทา
แผนชุมชน

กองสวัสดิการ สร้างความ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน

8,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคมเพื่อ

ม.ค.๖๐-มี.ค.60 โครงการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน

กองสวัสดิการ สร้างความ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน

25,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ทาแผนชุมชน
ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

ม.ค.60-มี.ค.60 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

16,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 1 เครื่อง

ม.ค.60-มี.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบNetwork

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

18,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 2 เครื่อง

ม.ค.60-มี.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

3,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 1 เครื่อง

ม.ค.60-มี.ค.60 ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม

3,800.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 1 ชุด

ม.ค.60-มี.ค.60 จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้
ม.ค.60-ส.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม
กองคลัง
บริหารทั่วไป

3,800.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 1 จอ

ตกลงราคา

15 วัน

16,000.00

-

-

หน้าที่ 15
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค.60-ส.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่ยาว จานวน 1 เครื่อง
ม.ค.60-ส.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขนิด
LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองคลัง
กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
บริหารทั่วไป
23,000.00
15 วัน
-

บริหารทั่วไป

3,700.00

-

-

ตกลงราคา

15 วัน

หมายเหตุ

ม.ค.60-ส.ค.60 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
จานวน 1 เครื่อง

กองคลัง

บริหารทั่วไป

3,100.00

-

-

ตกลงราคา

15 วัน

ม.ค.60-ส.ค.60 ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด

กองคลัง

บริหารทั่วไป

3,800.00

-

-

ตกลงราคา

15 วัน

ม.ค.60-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

กองคลัง

บริหารทั่วไป

100,000.00

-

-

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.60-ก.ย.60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

กองคลัง

บริหารทั่วไป

5,000.00

-

-

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.60-ก.ย.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

บริหารทั่วไป

50,000.00

-

-

ตกลงราคา

7 วัน

ม.ค.60-ก.ย.60 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเลื่อน
จานวน 3 ตู้

กองวิชาการ
และแผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

18,000.00

ม.ค.60-ก.ย.60 ค่าวัสดุสานักงาน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สาธารณสุข

20,000.00

ตกลงราคา

ตกลงราคา

7 - 15 วัน จัดซื้อตามราคา

7 วัน

ท้องตลาด (ซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟูม
ตรายาง เครื่องเย็บ/ลวด
เย็บกระดาษ ฯลฯ

หน้าที่ 16
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ม.ค.60-ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม./
แกนนาชุมชน ในการดาเนินงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ก.พ. 60 โครงการปลูกจิตสานึกการต่อต้านการ
ทุจริตให้กบั เด็กและเยาวชน

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
สาธารณสุข
80,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดอบรม สัมมนา
จานวน ๘๔ คน

บริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าจัดกิจกรรม
โครงการฯ

ก.พ.-60

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

สานักปลัด

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ก.พ.๖๐-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

เคหะและชุมชน

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ก.พ.๖๐-ก.ย.60 วัสดุสานักงาน

กองช่าง

เคหะและชุมชน

30,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ก.พ.๖๐-ก.ย.60 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ

กองช่าง

เคหะและชุมชน

200,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

ก.พ.๖๐-ก.ย.60 วัสดุกอ่ สร้าง

กองช่าง

เคหะและชุมชน

300,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
เช่น ไข่เกลือ น้าปลา
สบู่ ยาสีฟัน วัสดุ
อุปกรณ์

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

การเกษตร

118,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

จานวน 2 ตัว

สานักปลัด

บริหารงานทัว่ ไป

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่ร่วม
กับหน่วยงานอื่นเพื่อ
ให้บริการประชาชน

ก.พ.60-ก.ย.60 โครงการลดขยะในชุมชน

มี.ค.60

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เม.ย. 60

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

หน้าที่ 17
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
เม.ย. 60 โครงการจัดงานวันเทศบาล

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
บริหารงานทัว่ ไป
10,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าปัจจัยถวายพระ

เม.ย.60-พ.ค.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

กองการศึกษา

การศึกษา

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ของ ศพด. เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น

เม.ย.60-มิ.ย.60 จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเลื่อน
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ด้านการส่งเสริมอาชีพและการดาเนิน
การกลุ่มสตรี
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและ
ศึกษาดูงานสาหรับครู/ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง
การศึกษา
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

18,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

แปรง ถึง ถาด แก้วน้า
จานรอง ฯลฯ
จานวน 2 ตู้

160,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

กองสวัสดิการ สร้างความ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน
กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม
กองการศึกษา การศึกษา

70,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

70,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

28,000.00

ตกลงราคา

3 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

กองการศึกษา

10,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

กองสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
สังคม
กองสวัสดิการ สร้างความ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน

การศึกษา

หน้าที่ 18
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการจัดค่ายเยาวชน

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
การศึกษา
50,000.00
ตกลงราคา
๗ วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
ได้แก่ ค่ายคุณธรรม

เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2
บานเลื่อน จานวน
เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก
จานวน
เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว

24,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน

14,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

เคหะและชุมชน

5,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองช่าง

เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
จานวน

กองช่าง

เคหะและชุมชน

22,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

กองช่าง

เคหะและชุมชน

3,300.00

ตกลงราคา

30 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา

กองช่าง

เคหะและชุมชน

3,200.00

ตกลงราคา

30 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ค.๖๐ ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

กองช่าง

เคหะและชุมชน

3,800.00

ตกลงราคา

30 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าจ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต

กองช่าง

เคหะและชุมชน

500,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าจ้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง

กองช่าง

เคหะและชุมชน

400,000.00

ตกลงราคา

60 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าจ้างซ่อมแซมผิวถนนหินคลุก

กองช่าง

เคหะและชุมชน

400,000.00

ตกลงราคา

60 วัน

เม.ย.๖๐-ก.ย.๖๐ ค่าจ้างซ่อมแซมสะพานไม้

กองช่าง

เคหะและชุมชน

70,000.00

ตกลงราคา

60 วัน

สานักปลัด

รักษาความสงบ
ภายใน

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

พ.ค. 60

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายจัดโครงการ

หน้าที่ 19
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
พ.ค.60-ก.ค.60 โครงการรณรงค์ลดขยะในโรงเรียน

พ.ค.60-ก.ค.60 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
มิ.ย.60
มิ.ย. 60

โครงการจัดฝึกอบรม ทบทวน
สมาชิก อปพร. ต.บางกระทึก
โครงการจัดฝึกอบรมประชาธิปไตย

หน่ายงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

สานักปลัด
สานักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
สร้างความ
30,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
สาธารณสุข
20,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
รักษาความสงบ
ภายใน
บริหารงานทัว่ ไป

50,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม

15,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าจัดกิจกรรมโครงการ

กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
มิ.ย. 60 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้กบั เด็กและเยาวชน
ตาบลบางกระทึก
มิ.ย.๖๐-ส.ค.60 จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก
ก.ค.60-ส.ค.60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ก.ค.60-ส.ค.60 โครงการอาหารสะอาดบริโภค
ปลอดภัย
ก.ค.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค
ในแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้าดอนหวาย

สานักปลัด

สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

กองสาธารณสุข สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
กองสาธารณสุข
การศาสนา
และสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ฝึกอบรมประชาธิปไตยฯ
7 วัน ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด
ตามสัญญา จานวน 1 คัน (จัดซื้อ
การจัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด)

40,000.00

ตกลงราคา

1,400,000.00

20,000.00

สอบ
ราคา
ตกลงราคา

30,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ

20,000.00

ตกลงราคา

7 วัน

ค่าปูายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลาดริมน้าฯ
การทาความสะอาด
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในกิจกรรม ฯลฯ

7 วัน

หน้าที่ 20
ลาดับ ช่าวเวลา
รายการ
ที่ ทีต่ ้องจัดหา
ก.ค.60-ก.ย.60 โครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
ส.ค. 60 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหามหาราชินี

เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
หน่ายงาน
กาหนด
หมายเหตุ
วิธีจัดหา
เจ้าของเงิน
แผนงาน
จานวน (บาท) ประเภท จานวน(บาท)
ส่งมอบ (วัน)
กองสวัสดิการ สร้างความ
50,000.00
ตกลงราคา
3 วัน ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
สังคม
เข้มแข็งชุมชน
40,000.00
ตกลงราคา
7 วัน ค่าจัดกิจกรรมเฉลิม
สานักปลัด บริหารงานทัว่ ไป
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ

