
ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำน ก ำหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค.59-ก.ย.60 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1,000,000.00      

-ค่ำถ่ำยเอกสำร ตกลงรำคำ 5

-ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก ตกลงรำคำ 31 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

-ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ผลงำน ตกลงรำคำ 7

-ค่ำจ้ำงเหมำออกแบบพัฒนำปรับปรุงเว็ปไซด์ ตกลงรำคำ 31

-ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ตกลงรำคำ 31 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

2 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 736,290.00        ตกลงรำคำ 31 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

3 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเล้ียงรับรอง) ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 200,000.00        ตกลงรำคำ 5 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

4 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ิน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 20,000.00          ตกลงรำคำ 5 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

5 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีทำงศำสนำและงำนพิธีกรรมต่ำงๆ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 5 เบิกจ่ำยเป็นงวดๆ

7 เม.ย.-60 โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1,000.00            

8 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงกำรพัฒนำฝึกอบรมบุคลำกร ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

9 มี.ค.-60 โครงกำรจัดงำนวันท้องถ่ินไทย ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 1,000.00            ตกลงรำคำ 5

9 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

10 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ฯ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

11 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 7

12 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำมใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

13 ธ.ค.-59 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิม พระชนมพรรษำ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

5 ธันวำมหำรำช

14 ส.ค.-60 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

12 สิงหำมหำรำชนี

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ
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15 ม.ค.60-มิ.ย.60 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลฯ ส ำนักปลัด งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

16 เม.ย.60-ก.ย.60 โครงกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณ ส ำนักปลัด งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

17 ม.ค.60-มิ.ย.60 โครงกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ ส ำนักปลัด งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

18 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

19 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 200,000.00        กรณีพิเศษ 15

20 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 150,000.00        กรณีพิเศษ 15

21 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 80,000.00          ตกลงรำคำ 5

22 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

23 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

24 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

25 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 40,000.00          ตกลงรำคำ 5

26 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 80,000.00          ตกลงรำคำ 5

27 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 42,000.00          ตกลงรำคำ 5

28 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 15,000.00          ตกลงรำคำ 5

29 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้ำง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

30 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

31 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

32 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 15,000.00          ตกลงรำคำ 5

33 พ.ย.59-ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

34 ม.ค.60-ก.ย.60 บอร์ดเสียบตัวอักษรแบบเอยีง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 20,000.00          ตกลงรำคำ 15

35 ม.ค.60-ก.ย.60 กล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

36 ม.ค.60-ก.ย.60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบ 2 ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 29,000.00          ตกลงรำคำ 5
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37 ม.ค.60-ก.ย.60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำนประมวลผล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 21,000.00          ตกลงรำคำ 5

38 ม.ค.60-ก.ย.60 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 8,500.00           ตกลงรำคำ 5

39 ม.ค.60-ก.ย.60 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 3,200.00           ตกลงรำคำ 5

40 ม.ค.60-ก.ย.60 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 40,000.00          ตกลงรำคำ 7

41 ม.ค.60-ก.ย.60 หัวฉีดน้ ำดับเพลิง ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 31,000.00          ตกลงรำคำ 7

42 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 300,000.00        ตกลงรำคำ 7

ส ำนักปลัด แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 200,000.00        ตกลงรำคำ 7

43 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำวิจัยประเมินผล ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรท่ัวไป 40,000.00          ตกลงรำคำ 30

44 ต.ค.59-ก.ย.60 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 300,000.00        ตกลงรำคำ 31

45 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

46 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 80,000.00          ตกลงรำคำ 5

47 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 4,000.00            ตกลงรำคำ 5

48 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 8,000.00           ตกลงรำคำ 5

49 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 50,000.00          กรณีพิเศษ 1

50 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

51 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

52 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 65,000.00          ตกลงรำคำ 10

53 ต.ค.59-ก.ย.60 เคร่ืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 37,500.00          ตกลงรำคำ 10

54 ต.ค.59-ก.ย.60 ล้อวัดระยะทำง กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 12,000.00          ตกลงรำคำ 10

55 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,400,000.00      ตกลงรำคำ 30

56 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 15,000.00          ตกลงรำคำ 5

57 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 70,000.00          ตกลงรำคำ 5
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58 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 400,000.00        ตกลงรำคำ 5

59 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

60 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 800,000.00        ตกลงรำคำ 10

61 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 150,000.00        ตกลงรำคำ 5

62 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 700,000.00        กรณีพิเศษ 1

63 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเกำตร กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 400,000.00        ตกลงรำคำ 5

64 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

65 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

66 ม.ค.60-ก.ย.60 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,350,000.00      สอบรำคำ 60

67 ม.ค.60-ก.ย.60 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เคร่ืองตัดถนนคอนกรีต กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 23,200.00          ตกลงรำคำ 5

68 ม.ค.60-ก.ย.60 ครุภัณฑ์อื่น ๆ เต้นท์ผ้ำใบ จ ำนวน 5 หลัง กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 95,000.00          ตกลงรำคำ 30

69 ม.ค.60-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 196,370.00        ตกลงรำคำ 10

70 ม.ค.60-พ.ค.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 400,000.00        ตกลงรำคำ 60

ซ่อมปรับปรุงถนนลุกรังเข้ำสุ่พ้ืนท่ีกำรเกษตร

71 ม.ค.60-พ.ค.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง กองช่ำง งำน บห.เก่ียวกับเคหะและชุมชน 400,000.00        ตกลงรำคำ 60

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลำดยำงในเขตเทศบำล

72 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 7,600.00            ตกลงรำคำ 60

ชุมชนช่อแล หมู่ท่ี 1 ต ำบลช่อแล

73 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงโอเวอร์เลย์ กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 458,000.00        ตกลงรำคำ 60

ถนนสำยหน้ำแหล่งเตำอนิทขิล หมู่ท่ี 11 ต.อนิทขิล

74 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 701,000.00        สอบรำคำ 60

ถนนข้ำงสระน้ ำชุมชนหนองออน 1
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75 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรศำลำเอนก กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 438,000.00        ตกลงรำคำ 60

ประสงค์ชุมชนบ้ำนวังดิน หมู่ท่ี 3 ต ำบลช่อแล

76 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวรอบเขตพ้ืนท่ีสถำนศึกษำ กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 784,400.00        สอบรำคำ 90

โรงเรียนอนุบำลสำนสำยใยรัก

77 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงของสถำนศึกษำ โรงเรียน กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 45,400.00          ตกลงรำคำ 60

อนุบำลสำนสำยใยรัก

78 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลพร้อมติดต้ังเคร่ือสูบ กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 276,930.00        ตกลงรำคำ 90

น้ ำบ้ำนเด่น หมู่ท่ี 8 ต ำบลอนิทิขล

79 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 225,000.00        ตกลงรำคำ 60

ถนนสำย 2 ชุมขนบ้ำนท่ำต้นปุย หมู่ท่ี 5

80 ม.ค.60-พ.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงดำดล ำเหมืองไส้ไก่เพ่ือเข้ำสู่ กองช่ำง งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมโยธำ 250,000.00        ตกลงรำคำ 60

พ้ืนท่ีกำรเกษตร บ้ำนม่วงค ำ

81 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 250,000.00        กรณีพิเศษ 1

82 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 5,000.00           กรณีพิเศษ 1

83 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 100,000.00        กรณีพิเศษ 1

84 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 17,000.00          ตกลงรำคำ 5

85 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 17,000.00          ตกลงรำคำ 5

86 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 42,000.00          ตกลงรำคำ 5

87 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

88 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 68,000.00          ตกลงรำคำ 5

89 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 25,000.00          ตกลงรำคำ 5

90 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 40,000.00          ตกลงรำคำ 5
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91 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 8,000.00           ตกลงรำคำ 5

92 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 17,000.00          ตกลงรำคำ 5

93 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 100,000.00        ตกลงรำคำ 5

94 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้ำง กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 3,000.00           ตกลงรำคำ 5

95 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 12,000.00          ตกลงรำคำ 5

96 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 12,000.00          ตกลงรำคำ 5

97 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 2,000.00           ตกลงรำคำ 5

98 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 150,000.00        ตกลงรำคำ 10

99 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 20,000.00          ตกลงรำคำ 10

100 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 10,000.00          ตกลงรำคำ 10

101 เม.ย.-มิ.ย.60 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 12,000.00          ตกลงรำคำ 30

102 เม.ย.-มิ.ย.60 เคร่ืองกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 140,000.00        ตกลงรำคำ 30

103 ม.ค.-เม.ย.60 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสำรชนิดประจ ำ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 30,000.00          ตกลงรำคำ 30

104 ม.ค.-เม.ย.60 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุส่ือสำรชนิดมือถือ กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 48,000.00          ตกลงรำคำ 30

105 ม.ค.-มี.ค.60 โครงกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน กองสำธำรณสุขฯ งำน บห.เก่ียวกับสำธำรณสุข 5,000.00           ตกลงรำคำ 30

106 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงกำรปรับปรุงฝังกลบขยะ กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 100,000.00        ตกลงรำคำ 30

107 5 ม.ค.-มี.ค.60 โครงกำรหน้ำบ้ำน-หน้ำมอง กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 30,000.00          ตกลงรำคำ 30

108 ต.ค.59-ก.ย.60 จ้ำงเหมำแรงงำนบุคคล กองสำธำรณสุขฯ งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 460,000.00        ตกลงรำคำ 30

109 ต.ค.59-ก.ย.60 จ้ำงเหมำแรงงำนบุคคล กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 900,000.00        ตกลงรำคำ 30

110 เม.ย.-มิ.ย.60 รถบรรทุกขยะ กองสำธำรณสุขฯ งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,119,000.00      ประกวดรำคำ 30

111 ก.ค.60-ก.ย.60 โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผุ้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อย กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

โอกำสให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย
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112 ม.ค.60-ก.ย.60 โครงกำรฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตและกำรปรับสภำพจิตใจ กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

ผู้พิกำร

113 ม.ค.60-ก.ย.60 โครงกำรฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตและกำรปรับสภำพจิตใจ กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 100,000.00        ตกลงรำคำ 6

ผู้สูงอำยุ

114 ก.ค.60-ก.ย.60 โครงกำรส่งเสริมสุขอนำมัยใส่ใจของผู้สูงอำยุ กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 65,000.00          ตกลงรำคำ 5

115 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 1,000.00            ตกลงรำคำ 5

116 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

117 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำรสังคม งำน สว.และสังคมสงเครำะห์ 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

118 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 600,000.00        ตกลงรำคำ 31

119 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

120 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุส ำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

121 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 17,000.00          ตกลงรำคำ 5

122 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 11,000.00           ตกลงรำคำ 1

123 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุกำรเกษตร กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 60,000.00          ตกลงรำคำ 5

124 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

125 พ.ย.59-ก.ย.60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับงำนประมวลผล กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 21,000.00          ตกลงรำคำ 5

126 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

127 1-29 ก.พ.60 โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 22,000.00          ตกลงรำคำ 5

128 1-30 ส.ค.60 โครงกำรจัดท ำ ปรับปรุง และทบทวนแผนชุมชน กองสวัสดิกำรสังคม งำน บห.เก่ียวกับกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ 6,000.00           ตกลงรำคำ 5

129 1-30 เม.ย.60 โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ ท ำงำนช่วงปิดภำค กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งฯ 58,000.00          ตกลงรำคำ 6

เรียนฤดูร้อน

130 1-30 พ.ย.59 โครงกำรฝึกอบรำส่งเสริมมัคคุเทศน์ท้องถ่ิน กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งฯ 30,000.00          ตกลงรำคำ 5
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131 1-30 ก.ค.60 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพผู้น ำชุมชน กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข็มแข็งฯ 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

132 พ.ค.60-มิ.ย.60 โครงกำรกินอยู่อย่ำงปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมปลอดพิษ กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

133 10 ธ.ค.59-3 ม.ค.60 โครงกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร และวิถีชีวิตชุมชน กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 40,000.00          ตกลงรำคำ 15

(Home Stay @ Farm Stay)

134 1-28 ก.พ.60 โครงกำรฝึกอบรมรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุน กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 5,000.00           ตกลงรำคำ 5

กำรด ำเนินงำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในเขตเทศบำลฯ

135 1-30 พ.ย.60 โครงกำรงฝึกอบรมกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 10,000.00          ตกลงรำคำ 5

ศักยภำพของสตรีในชุมชน

136 1 ม.ค-30 ก.ย.60 โครงกำรฝึกอบรมรณรงค์ส่งเสิรมสนับสนุนให้ควำมรู้ กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 20,000.00          ตกลงรำคำ 5

ทักษะ กำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอนิทรีย์

137 1-30 ส.ค.60 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ลดรำยจ่ำย กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

138 1 ธ.ค.59-3 ม.ค.60 โครงกำรวันเกษตรเมืองแกน กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 200,000.00        ตกลงรำคำ 15

139 1 พ.ย.59-30ก.ย.60 โครงกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 15,000.00          ตกลงรำคำ 5

ประจ ำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

140 20 ธ.ค.59-3 ม.ค.60โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

ทำงกำรเกษตร "ของดีอ ำเภอแม่แตง"

141 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงกำรฝึกองรมรณรงค์ส่งเสริมให้ควำมรู้ตำมแนว กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 90,000.00          ตกลงรำคำ 5

พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง

142 1 พ.ย.56-31 ธ.ค.59 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรเพำะเห็ด และแปรรูป กองสวัสดิกำรสังคม งำนส่งเสริมกำรเกษตร 30,000.00          ตกลงรำคำ 5

ผลิตภัณฑ์จำกเห็ด

143 ต.ค.-59 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำและนันทนำกำร กองกำรศึกษำ แผนงำนกีฬำและนันทนำกำร

เพ่ือพัฒนำสุขภำพของประชำชน
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กิจกรรมจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน อปท.

แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภำคเหนือ

-จัดซ้ือวัสดุกีฬำ 17,490.00          ตกลงรำคำ 3

-จัดซ้ือเวชภัณฑ์กีฬำ 1,420.00            ตกลงรำคำ 3

144 มี.ค. - พ.ค. 60 กิจกรรมจัดกำรแข่งขันกีฬำเมืองแกนคัพ ประจ ำปี 60 กองกำรศึกษำ แผนงำนกีฬำและนันทนำกำร

-ค่ำจัดซ้ือวัสดุจัดท ำสนำมแข่งขัน 4,700.00            ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดซ้ือถ้วยรำงวัล 16,800.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำวัสดุจำมโครงกำร 4,500.00            ตกลงรำคำ 3

145 พ.ย. - ธ.ค. 59 กิจกรรมจัดกำรแข่งขันกีฬำเมืองแกนเกมส์ กองกำรศึกษำ แผนงำนกีฬำและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุท ำสนำมแข่งขัน-วัสดุพิธีเปิด/ปิด 6,300.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดซ้ือด้วยรำงวัล 16,800.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดซ้ือวัสดุกีฬำ 9,100.00            ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงป้ำยงำน 2,000.00           ตกลงรำคำ 3

146 ม.ค.-ก.ย.60 ค่ำจัดจ้ำงปรับปรุงครุภัณฑ์กีฬำ กองกำรศึกษำ แผนงำนกีฬำและนันทนำกำร 71,000.00          ตกลงรำคำ 7

147 มี.ค.-พ.ค.60 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกีฬำชุมชน กองกำรศึกษำ แผนงำนกีฬำและนันทนำกำร 95,000.00          ตกลงรำคำ 3

148 มิ.ย.-60 งำนประเพณีเล้ียงผีฝำย กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำบ้ังไฟบูชำ 22,500.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 25,500.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงเหมำพิธีเล่ียงผีฝำยและขบวนแห่บ้ังไฟ 40,000.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดเตรียมสถำนท่ี 10,000.00          ตกลงรำคำ 3
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-ค่ำจัดซ้ือวัสดุ 2,000.00           ตกลงรำคำ 3

149 พ.ย.-59 โครงกำรจัดงำนวันลอยกระทง กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 30,000.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงเหมำดนดรีพ้ืนเมือง 6,000.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดกำรแสดง 3,000.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 4,000.00            ตกลงรำคำ 3

-ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 7,000.00            ตกลงรำคำ 3

150 มี.ค.-เม.ย.60 โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์ กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 30,000.00          ตกลงรำคำ 3

-จัดจ้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ 8,200.00           ตกลงรำคำ 3

-จัดจ้ำงเหมำรถขบวนสรงน้ ำพระ 61,800.00          ตกลงรำคำ 3

151 ก.ค.-60 โครงกำรกิจกรรมส ำคัญทำงศำสนำ กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์โครงกำร 35,660.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดท ำป้ำย 14,340.00          ตกลงรำคำ 3

152 ส.ค.-60 โครงกำรพิพิธภัณฑ์แหล่งเตำอนิทขิลเมืองแกน กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำจัดจ้ำงป้ำย 6,000.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดซ้ือวัสดุ 4,000.00            ตกลงรำคำ 3

153 ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ิน กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 120,000.00        ตกลงรำคำ 10

-ค่ำจัดจ้ำงกิจกรรมแสดงประจ ำข่วง แสดงขบวนแห่
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แสดงวิถีคนเมือง แสดงวิถีคนไทยอง วิถีคนไทล้ือ

154 พ.ค.60-มิ.ย.60 โครงกำรสืบสำรวัฒนธรรมบุชำเสำอนิทขิล กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 160,000.00        ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ 22,100.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงเหมำพลุตลอดพิธีเทศน์ 18,900.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงเหมำขบวนรถแห่พระพุทธพิชัยมุนี 100,000.00        ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 30,000.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจ้ำงเหมำวงดนตรี 7,000.00            ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจ้ำงเหมำวงดนตรีรับเทวดำ 7,000.00            ตกลงรำคำ 3

155 ก.พ.-60 โครงกำรสืบสำนพิธีกรรมกำรฌำปนกิจศพ กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 4,200.00            ตกลงรำคำ 3

156 ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กองกำรศึกษำ แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

-จัดจ้ำงกำรแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 40,000.00          ตกลงรำคำ 3

-จัดจ้ำงกำรแสดงโหว้ 5,000.00           ตกลงรำคำ 3

-จัดจ้ำงกำรแสดงว่ำวโฮม 47,000.00          ตกลงรำคำ 3

157 ต.ค.59-ก.ย.60 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงค่ำบริกำร กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ

-ค่ำจ้ำงเหมำท่ัวไป 270,000.00        ตกลงรำคำ 7

158 ต.ค.59-ก.ย.60 รำยจ่ำยเพ่ือบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 10,000.00          ตกลงรำคำ 7

159 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่กำรเป็นพลเมือง กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

160 ก.ย.-60 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำน ก ำหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วัน)

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

ของเด็กและเยำวชน

-ค่ำจัดซ้ือวัสดุ 11,500.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ 5,000.00           ตกลงรำคำ 3

-ค่ำจัดจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

161 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 50,000.00          ตกลงรำคำ 5

162 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 4,000.00            ตกลงรำคำ 3

163 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 50,000.00          ตกลงรำคำ 3

164 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 25,000.00          ตกลงรำคำ 3

165 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 40,800.00          ตกลงรำคำ 1

166 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

167 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 50,000.00          ตกลงรำคำ 3

168 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 60,000.00          ตกลงรำคำ 30-31

169 ต.ค.59-ก.ย.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองส ำรองไฟ 5 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 16,000.00          ตกลงรำคำ 3

170 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 86,700.00          ตกลงรำคำ 7

171 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงกำรปรับปรุงใต้ถุนอำคำรอัฒจรรย์เป็นห้อง กองกำรศึกษำ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 6,330.00           ตกลงรำคำ 30-45

ศูนย์เยำวชน

172 ต.ค.59-ก.ย.60 รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงค่ำบริกำร กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 1,010,000.00      

-ค่ำจ้ำงเหมำท่ัวไป ตกลงรำคำ 7

-ค่ำติดต้ังโทรศัพท์และอนิเตอร์เน็ต ตกลงรำคำ 7

-ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ ตกลงรำคำ 7

173 ก.พ.-60 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำนสมอง กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 11,400.00           ตกลงรำคำ 3

brain based learing



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำน ก ำหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วัน)

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

โครงกำรพัฒนำศักยภ ำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล

174 ต.ค.-60 1.กิจกรรมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือใช้ใน

กำรจัดกำรศึกษำ

-ค่ำจ้ำงเหมำรถพำหนะ 21,000.00          ตกลงรำคำ 3

-ค่ำวัสดุ 280.00              ตกลงรำคำ 3

175 ก.พ.-เม.ย.60 2.กิจกรรมนิเทศน์จัดกำรศึกษำนอก

-ค่ำวัสดุ 4,800.00           ตกลงรำคำ 3

3.กิจกรรมอบรมัสมนำเพ่ือพัฒนำแนวทำงกำร กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

บริหำรจัดกำรศึกษำ

-ค่ำวัสดุ 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

176 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 20,000.00          ตกลงรำคำ 3

177 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 85,000.00          ตกลงรำคำ 3

178 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 68,000.00          ตกลงรำคำ 3

179 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุอำหำรเสริม (นม) กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 1,723,000.00      กรณีพิเศษ 260-280 ด ำเนินกำรจัดซ้ือ

เป็น 2 ภำคเรียน

180 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 25,000.00          ตกลงรำคำ 3

181 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 5,000.00           ตกลงรำคำ 3

182 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 8,000.00           ตกลงรำคำ 3

183 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 3,000.00           ตกลงรำคำ 3



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำน ก ำหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วัน)
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ของ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

184 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 10,500.00          ตกลงรำคำ 3

185 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 20,000.00          ตกลงรำคำ 3

186 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 7,500.00            ตกลงรำคำ 3

187 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก จ ำนวน 3 ตู้ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 22,500.00          ตกลงรำคำ 3

188 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 5 ตัว กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 15,000.00          ตกลงรำคำ 3

189 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้ำอี้ ทรงยำวส ำหรับเด็ก กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 35,000.00          ตกลงรำคำ 3

190 ม.ค.-มี.ค.60 โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนำด 46 น้ิว จ ำนวน 4 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 140,000.00        ตกลงรำคำ 3

191 ม.ค.-มี.ค.60 โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนำด 55 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 46,000.00          ตกลงรำคำ 3

192 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบตู้เด่ียว จ ำนวน 2 ตู้ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

193 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 100,000.00        ตกลงรำคำ 3

194 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำใช้จ่ำยปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียน กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 200,000.00        ตกลงรำคำ 15-30

195 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำซ่อมแซมทำสีอำคำรเรียน กองกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 200,000.00        ตกลงรำคำ 15-30

196 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 250,000.00        ตกลงรำคำ 7

197 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 5,000.00           ตกลงรำคำ 7

198 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 30,000.00          ตกลงรำคำ 3

199 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 70,000.00          ตกลงรำคำ 3

200 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 15,000.00          ตกลงรำคำ 3

201 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุเกษตร กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 50,000.00          ตกลงรำคำ 3

202 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 1,500.00            ตกลงรำคำ 3

203 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 10,000.00          ตกลงรำคำ 3

204 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 4 ตัว กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 6,000.00           ตกลงรำคำ 3

205 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก จ ำนวน 3 ตู้ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 22,500.00          ตกลงรำคำ 3



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน หน่วยงำน ก ำหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ (หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ (วัน)

แบบ ผด. 2

แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

206 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 4 ตัว กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 12,000.00          ตกลงรำคำ 3

207 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชำ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 9,900.00           ตกลงรำคำ 3

208 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์พัดลมดคจร จ ำนวน 30 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 60,000.00          ตกลงรำคำ 5

209 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โต๊ะเรียนและเก้ำอี้นักเรียน กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 90,000.00          ตกลงรำคำ 7

210 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนำด 46 น้ิว กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 70,000.00          ตกลงรำคำ 3

211 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองช่ังน้ ำหนัก กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 9,500.00           ตกลงรำคำ 3

212 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้ำ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 9,500.00           ตกลงรำคำ 3

213 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบ 7 ก๊อก กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 3,800.00           ตกลงรำคำ 3

214 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบตู้เด่ียว กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 5,000.00           ตกลงรำคำ 3

215 ม.ค.-มี.ค.60 โต๊ะโรงอำหำรระดับมัธยม จ ำนวน 6 ชุด กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 40,000.00          ตกลงรำคำ 3

216 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 22,000.00          ตกลงรำคำ 3

แบบ 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง

217 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 32,000.00          ตกลบงรำคำ 3

จ ำนวน 2 เคร่ือง

218 ม.ค.-มี.ค.60 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับส ำนักงำน กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 16,000.00          ตกลงรำคำ 3

219 ม.ค.-มี.ค.60 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จ ำนวน 3 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 23,700.00          ตกลงรำคำ 3

220 ม.ค.-มี.ค.60 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ ำนนวน 2 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 86,000.00          ตกลงรำคำ 3

221 ม.ค.-มี.ค.60 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5 เคร่ือง กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 16,000.00          ตกลงรำคำ 3

222 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 180,000.00        ตกลงรำคำ 3

223 ต.ค.59-ก.ย.60 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียน กองกำรศึกษำ งำนระดับมัธยมศึกษำ 20,000.00          ตกลงรำคำ 15-20


