แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจรำจร

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

30,000

ตกลงรำคำ

5

60,000

ตกลงรำคำ

5

540,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

1

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

แผนงำนงบกลำง

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนงบกลำง
2

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

สำนักปลัด

1. ค่ำเย็บหนังสือ เข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ย

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

ประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดพิมพ์วำรสำร จุลสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ และ ค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ
2. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
และไม่ซ้ำซ้อนกับภำรกิจ ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว
3

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร

ไม่ถงึ 100,000 บำท

สำนักปลัด

1. ค่ำรับรอง ในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำตรวจ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

30,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

5,000

ตกลงรำคำ

5

เยี่ยม ศึกษำดูงำนเทศบำลตำบลแม่วำง
2. ค่ำเลี้ยงรับรอง เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
เลี้ยงรับรอง กำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือประชุมคณะกรรมกำร
หรือคณะอนุกรรมกำร
4

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำพวงมำลำ พวงมำลัย ช่อดอกไม้ ในงำนวันสำคัญ
เช่น วันปิยมหำรำช และ วันสำคัญอื่นๆ

หลำยรำยกำรๆละ

สำนักปลัด

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจัดงำนต่ำงๆ

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

50,000

ตกลงรำคำ

5

200,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

5

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม , 12 สิงหำคม

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไป

รวมถึงกำรจัดงำนอื่นๆ
6

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของเทศบำล

สำนักปลัด

เช่น ค่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ของอำคำร

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

สำนักงำนเทศบำล ,ค่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง
ของศูนย์ ICT ชุมชนบ้ำนดอนเปำ ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ , ค่ำโดเมน
7

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล ในวันที่ 24 เมษำยน

สำนักปลัด

เช่น ค่ำเครื่องสังฆทำน , ค่ำภัตรำหำรสำหรับพระภิกษุ ,

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

10,000

ตกลงรำคำ

5

515,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำอำหำร , ค่ำน้ำดื่ม ฯลฯ
8

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเทศบำล ฯ

สำนักปลัด

ของคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำง รวมถึง สมำชิก

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

ไม่ถงึ 100,000 บำท

สภำเทศบำล กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ รวมถึงกำรทัศนศึกษำดูงำน
9

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำร
ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่วำง ณ สำนักงำน
ท้องถิ่นอำเภอแม่วำง เช่น ค่ำวัสดุสำนักงำน ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ

สำนักปลัด

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ

30,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

30,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

50,000

ตกลงรำคำ

5

130,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

10

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่วำง ณ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไป

สำนักงำนท้องถิ่นอำเภอแม่วำง เช่น ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ำสำธำรณูปโภค ฯลฯ
11

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนำคม ของทุกปี

สำนักปลัด

เช่น ค่ำเครื่องสังฆทำน ค่ำภัตรำหำรสำหรับพระภิกษุ ค่ำอำหำร

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำน้ำดื่ม ค่ำจัดนิทรรศกำรแสดงประวัติท้องถิ่นไทย ค่ำจัดสถำนที่
12

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

สำนักปลัด

ครุภัณฑ์ต่ำงๆที่มีในควำมรับผิดชอบของสำนักปลัด โดยซ่อมแซม

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

ครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท
13

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุสำนักงำน
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ
ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ

สำนักปลัด

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

40,000

ตกลงรำคำ

5

200,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

14

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผลซักฟอก จำน ชำม ช้อมส้อม

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไป

แก้วน้ำ จำนรองแก้ว ถ้วยกำแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง
ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
15

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

สำนักปลัด

เช่น ค่ำหม้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน หัวเทียน แม่แรงน้ำมันเบรค

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

กุญแจ ฯลฯ หรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ รวมถึง
วัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท
16

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สำนักปลัด

เช่น น้ำมันดีเซล น้ำเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจำรบี ฯลฯ
17

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น
ค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

200,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรทั่วไป
สำนักปลัด

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

40,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

15,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

440,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

18

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

เช่น ค่ำฟิล์ม แบบบันทึกเสียงหรือภำพ ล้ำง อัด ขยำยรูป

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไป

กระดำษโปสเตอร์ ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มี
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท
19

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

สำนักปลัด

เช่น เครื่องขยำยเสียง ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
20

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

สำนักปลัด

ซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถส่วนกลำง ในควำมรับผิดชอบของ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

ไม่ถงึ 100,000 บำท

สำนักปลัด รวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ที่มีรำคำต่อหน่วยสูงกว่ำ 5,000 บำท
21
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รำยจ่ำยอื่น
เพื่อเป็นค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อกำรจัดหำ หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้บริกำรประชำชน เช่น ควำมพึงพอใจ
ของประชำชน ฯลฯ

สำนักปลัด

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป

หลำยรำยกำรๆละ

34,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

26,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

60,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

22

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ / แผนพัฒนำสำมปี , แผนดำเนินงำน /

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร

เทศบัญญัติ , กำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน , ค่ำดำเนินกำร
จัดประชุม ประชำคมเมือง และประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
23

24
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1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ อปพร.

สำนักปลัด

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

กำรปฏิบัติงำนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ตำมคำสั่งของ

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ

ผู้อำนวยกำรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรียน เทศบำลตำบลแม่วำงฯลฯ

อัคคีภัย

โครงกำร Zoning บูรณำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

สำนักปลัด

เช่น ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ำซ่อมบำรุง , ยำนพำหนะ ฯลฯ เป็นต้น

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

25

26
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1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรฝึกอบรม อปพร.

สำนักปลัด

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เช่น

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ

ค่ำวิทยำกร , ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ

อัคคีภัย

โครงกำรซ้อมแผนบรรเทำสำธำรณภัย
เช่น ค่ำวิทยำกร , ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

สำนักปลัด

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

50,000

ตกลงรำคำ

5

10,000

ตกลงรำคำ

5

50,000

ตกลงรำคำ

5

50,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

27

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

วัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ใช้สำหรับงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน กำรผจญ

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ

เพลิงต่ำงๆ เช่น วัสดุเครื่องดับเพลิงต่ำงๆ , สำยส่งน้ำดับเพลิง ,

อัคคีภัย

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

ท่อดูดน้ำดับเพลิง ,หัวฉีดน้ำดับเพลิง , เชือกพันท่อดูดน้ำดับเพลิง,
ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำ
ต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท
28

29
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1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศประจำหมู่บ้ำน

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

เช่น ค่ำเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต , ค่ำรักษำหมำยเลขโทรศัพท์

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

พื้นฐำน ฯลฯ

ชุมชน

โครงกำรจัดงำนมหัศจรรย์แม่วำง

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

เช่น ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำกระแสไฟฟ้ำ , ค่ำจัดนิทรรศกำรทำง

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

วิชำกำรด้ำนต่ำงๆ , ค่ำจัดกำรประกวดต่ำงๆ ค่ำประชำสัมพันธ์

ชุมชน

โครงกำร
30

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรจัดงำนวันสตรีและครอบครัว

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

เช่น ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำจัดทำโล่รำงวัล , ค่ำอำหำร , ค่ำน้ำดื่ม ,

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ค่ำประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

ชุมชน

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

32
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1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรจ้ำงนักเรียน / นักศึกษำทำงำนช่วงปิดเทอม

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ในอัตรำวันละ 280 บำท (ทำงำน 7 ชั่วโมง/ วัน ไม่รวมเวลำพัก

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ชั่วโมงละ 40 บำท)

ชุมชน

โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนเพื่อจัดทำแผนพัฒนำ

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

เช่น ค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดเก็บข้อมูล , ค่ำประมวลผลกำรจัดเก็บ

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล

ชุมชน

โครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนหนังสือประชำชน

สำนักปลัด

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

เช่น ค่ำจัดหำชั้นวำงหนังสือ , ค่ำจัดหำสื่อ , หนังสือ , วำรสำร /

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็ง

หนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้ำน 8 หมู่บ้ำน ฯลฯ

ชุมชน

ค่ำวัสดุกำรเกษตร
เป็นค่ำวัสดุต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับกำรเกษตรของเทศบำลตำบล
แม่วำง เช่น พันธุ์พืช , ปุ๋ย , สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ , วัสดุเพำะชำ , อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์พืช , ผ้ำใบหรือ
พลำสติก ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วย
ต่ำกว่ำ 5,000 บำท

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

40,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

50,000

ตกลงรำคำ

5

100,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

31

เงินนอกงบประมำณ

สำนักปลัด

แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

35

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

เงินนอกงบประมำณ

กองคลัง

ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนที่มีจำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และไม่ซ้ำซ้อน

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)
108,000

ประเภท

จำนวน

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ตกลงรำคำ

5

หลำยรำยกำรๆละ

(บำท)

งำนบริหำรงำนคลัง

ไม่ถงึ 100,000 บำท

กับภำรกิจ ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว
36
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โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษี

กองคลัง

จัดเก็บภำษีของท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
37

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

15,000

ตกลงรำคำ

5

10,000

ตกลงรำคำ

5

40,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรงำนคลัง
กองคลัง

ครุภัณฑ์ต่ำงๆในควำมรับผิดชอบของกองคลัง ให้สำมำรถ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง

ใช้งำนได้ตำมปกติ โดยซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท
38
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ค่ำวัสดุสำนักงำน

กองคลัง

เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง

ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ
39
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ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจำรบี ฯลฯ

กองคลัง

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

10,000

ตกลงรำคำ

5

10,000

ตกลงรำคำ

5

100,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

40

เงินนอกงบประมำณ

กองคลัง

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
41

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองคลัง

ซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถส่วนกลำง ในควำมรับผิดชอบของ

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง

กองคลัง รวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ที่มีรำคำต่อหน่วยสูงกว่ำ 5,000 บำท
42

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือ หรือ เข้ำปกหนังสือ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ
2. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน หรือเครื่องจักกลในกำรตัดหญ้ำ กำรกำจัด

ไม่ถงึ 100,000 บำท

600,000

ตกลงรำคำ

5

วัชพืชและทำสีอำคำรสำนักงำน ฯลฯ
3. ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ที่มีควำมจำเป็น ต่อกำรฏิบัติรำชกำร
และไม่ซ้ำซ้อนกับภำรกิจ ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว

หลำยรำยกำรๆละ

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

648,000

ตกลงรำคำ

5

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

43

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

เงินนอกงบประมำณ

กองช่ำง

1. ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ตกลงรำคำ

5

หลำยรำยกำรๆละ

(บำท)

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

403,261

เสียหำย เช่น รถกระเช้ำ รถยนต์ส่วนกลำง ตลอดรวมถึงค่ำบำรุง

ไม่ถงึ 100,000 บำท

รักษำซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน
50,000 บำท
2.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมหรือบำรุงรักษำทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่ำงๆ

30,000

ตกลงรำคำ

5

10,000

ตกลงรำคำ

5

150,000

ตกลงรำคำ

5

ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
โดยซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท
44

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุสำนักงำน

กองช่ำง

เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ
45

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เช่น หลอดไฟฟ้ำ , สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ รวมถึงค่ำวัสดุที่มีสภำพคงทน
ถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

46

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

เงินนอกงบประมำณ

กองช่ำง

เช่น เหล็กเส้น , ตะปู , อิฐ , ปูน , หิน , ทรำย ฯลฯ

แผนงำนเคหะและชุมชน

จำนวน (บำท)
200,000

ประเภท

จำนวน

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

หมำยเหตุ

ตกลงรำคำ

5

หลำยรำยกำรๆละ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ไม่ถงึ 100,000 บำท

รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
47

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

กองช่ำง

เช่น หม้อแบตเตอรี่ , ยำงนอก , ยำงใน , หัวเทียน , แม่แรง ,

แผนงำนเคหะและชุมชน

30,000

ตกลงรำคำ

5

100,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

น้ำมันเบรค , กุญแจ ฯลฯ หรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
48

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองช่ำง

เช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง , น้ำมันจำรบี ฯลฯ
49

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น
ค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

30,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

47,500

ตกลงรำคำ

5

120,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

50

เงินนอกงบประมำณ

กองช่ำง

เครื่องตัดหญ้ำ แบบสำยสะพำย แบบข้อแข็ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ

แผนงำนเคหะและชุมชน

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2 แรงม้ำ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บำท
51

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

กองช่ำง

ซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง ในควำมรับผิดชอบของ

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ไม่ถงึ 100,000 บำท

กองช่ำง รวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่มี
รำคำต่อครั้งสูงกว่ำ 5,000 บำท
52

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 6 บ้ำนกิ่วแลป่ำเป้ำ หมู่ที่ 3

กองช่ำง

ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ ขนำดกว้ำง 2.80 เมตร

แผนงำนเคหะและชุมชน

200,000

สอบรำคำ

45

96,000

ตกลงรำคำ

30

งำนไฟฟ้ำถนน

ยำว 145 เมตร หนำ 0.15 เมตร ขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
406 ตำรำงเมตร
53

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 8 เชื่อมซอย 7 บ้ำนกำด หมู่ที่ 5
ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 60 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 180 ตำรำงเมตร

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

หลำยรำยกำรๆละ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 5 บ้ำนน้ำต้น(ทำงเข้ำป่ำช้ำ)

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

163,000

สอบรำคำ

30

481,000

สอบรำคำ

30

124,000

สอบรำคำ

30

115,000

สอบรำคำ

45

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

54

เงินนอกงบประมำณ

กองช่ำง

หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

แผนงำนเคหะและชุมชน

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนไฟฟ้ำถนน

1. ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 90 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 270 ตำรำงเมตร
2. ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 4 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 24 ตำรำงเมตร
55

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ซอย 15 บ้ำนสันโป่ง หมู่ที่ 3

กองช่ำง

ต.ดอนเปำ อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ระยะทำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

265 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 927.50 ตำรำงเมตร
56

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ซอย 4 บ้ำนดอนเปำ (หลังวัด)

กองช่ำง

หมู่ที่ 4 ต.ดอนเปำ อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ กว้ำง 4 เมตร

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

ระยะทำง 65 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 260 ตำรำงเมตร
57

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมขยำยสะพำน ซอย 2 บ้ำนป่ำติ้ว
หมู่ที่ 5 ต.ดอนเปำ อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ ขนำดกว้ำง 3 เมตร
ระยะทำง 59 เมตร หรือขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 177 ตำรำงเมตร
พร้อมขยำยสะพำน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรขยำยสะพำน ข้ำงวันจำลอง หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนกำด

กองช่ำง

อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่
59

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันตลิ่ง ลำเหมืองแพะ ซอย 2/1

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

32,000

ตกลงรำคำ

30

224,000

สอบรำคำ

60

324,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

58

เงินนอกงบประมำณ

แผนงำนเคหะและชุมชน

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนไฟฟ้ำถนน
กองช่ำง

บ้ำนอัมพำรำม คสล. หมู่ที่ 8 ต.บ้ำนกำด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำถนน

หนำ 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร ระยะทำง 40 เมตร
60

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

กองสำธำรณสุข

ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ไม่ถงึ 100,000 บำท

และไม่ซ้ำซ้อนกับภำรกิจ ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว
61

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

กองสำธำรณสุข

ครุภัณฑ์ต่ำงๆที่มีในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุข โดย

แผนงำนสำธำรณสุข

40,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท
62

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุสำนักงำน
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ
ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ

กองสำธำรณสุข

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

หลำยรำยกำรๆละ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

100,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

63

เงินนอกงบประมำณ

กองสำธำรณสุข

เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผลซักฟอก จำน ชำม ช้อมส้อม

แผนงำนสำธำรณสุข

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

แก้วน้ำ จำนรองแก้ว ถ้วยกำแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง
ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
64

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

กองสำธำรณสุข

เช่น หม้อแบตเตอรี่ , ยำงนอก , ยำงใน , หัวเทียน , แม่แรง ,

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

น้ำมันเบรค , กุญแจ ฯลฯ หรือซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
65

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองสำธำรณสุข

เช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง , น้ำมันจำรบี ฯลฯ
66

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เช่น ค่ำฟิล์ม แบบบันทึกเสียงหรือภำพ ล้ำง อัด ขยำยรูป
กระดำษโปสเตอร์ ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มี
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

200,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
กองสำธำรณสุข

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

20,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

10,000

ตกลงรำคำ

5

70,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

67

เงินนอกงบประมำณ

กองสำธำรณสุข

เช่น หมวก ถุงมือ รองเท้ำ ฯลฯ ที่ใช้สำหรับปฏิบัติงำนกำจัดขยะ

แผนงำนสำธำรณสุข

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

มูลฝอย รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
68

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

กองสำธำรณสุข

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

ค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
69

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง ในควำมรับผิดชอบของ
กองช่ำง รวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่มี
รำคำต่อครั้งสูงกว่ำ 5,000 บำท

กองสำธำรณสุข

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ (ออกกำลังกำย)

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

50,000

ตกลงรำคำ

5

150,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

70

เงินนอกงบประมำณ

กองสำธำรณสุข

เช่น กำรเต้นแอโรบิก , กำรรำไท้จี๋ซี่กง ให้แก่ประชำชน และ

แผนงำนสำธำรณสุข

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

แกนนำสุขภำพในหมู่บ้ำน ,ค่ำดำเนินกำรจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภำพ
กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ อนำมัย , กำรประชุม , กำรฝึกอบรม
ค่ำวัสดุโฆษณำเผยแพร่ ในกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
71

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กองสำธำรณสุข

เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดประชุม อบรมให้ควำมรู้

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ไม่ถงึ 100,000 บำท

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร
โรคไข้เลือดออก , โรคไข้หวัดนก , โรคไข้หวัดใหญ่ สำยพันธุ์ใหม่ ,
โรคระบำดต่ำงๆ ฯลฯ
72

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็ก

กองสำธำรณสุข

เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรอบรมให้ควำมรู้ ค่ำจัดทำสื่อ

แผนงำนสำธำรณสุข

20,000

ตกลงรำคำ

5

75,000

ตกลงรำคำ

5

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ประชำสัมพันธ์ ค่ำดำเนินกำรในกำรออกตรวจเยี่ยมแม่และเด็ก
ในพื้นที่ ฯลฯ
73

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและคุมกำเนิด
เช่น ค่ำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำยำคุมกำเนิด ค่ำทำหมันสุนัข
ค่ำอุปกรณ์กำรแพทย์ ค่ำตอบแทนสำหรับอำสำสมัครฉีดวัคซีน

กองสำธำรณสุข

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

หลำยรำยกำรๆละ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรพัฒนำศูนย์สุขภำพชุมชน ต.บ้ำนกำด

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

51,600

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

60,000

ตกลงรำคำ

5

800,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร

74

เงินนอกงบประมำณ

กองสำธำรณสุข

เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ ในกำรบริกำรประชำชนทั่วไป และออกตรวจ

แผนงำนสำธำรณสุข

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ผู้สูงอำยุและผู้ป่วยในพื้นที่ ฯลฯ
75

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรสุขำภิบำลอำหำรสะอำดรสชำติอร่อย

กองสำธำรณสุข

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำน้ำยำตรวจสำรอำหำร ค่ำจัดทำสื่อ

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในกำรออกปฏิบัติงำน
กำรทำป้ำย กำรประชุมอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ฯลฯ
76

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

กองสำธำรณสุข

เช่น ยำรักษำโรค ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อ

แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น

หน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท เพื่อใช้ในศูนย์ อสม.ในเขตเทศบำล
77
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รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

กองสำธำรณสุข

เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนขยะ
78
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โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณขยะ
เช่น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรคัดแยกขยะ ธนำคำรขยะ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบรมกำรประชุม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆและกำรศึกษำดูงำน ฯลฯ

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอย

กองสำธำรณสุข

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนกำจัดขยะมูลฝอย

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

100,000

ตกลงรำคำ

5

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

40,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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เงินนอกงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

ครุภัณฑ์สำนักงำนในควำมรับผิดชอบของกองกำรศึกษำ โดย

แผนงำนกำรศึกษำ

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ซ่อมแซมครั้งละไม่เกิน 5,000 บำท
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ค่ำวัสดุสำนักงำน

กองกำรศึกษำ

เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ
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ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

กองกำรศึกษำ

เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ผลซักฟอก จำน ชำม ช้อมส้อม

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

แก้วน้ำ จำนรองแก้ว ถ้วยกำแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง
ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
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ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
เช่น ค่ำฟิล์ม แบบบันทึกเสียงหรือภำพ ล้ำง อัด ขยำยรูป
กระดำษโปสเตอร์ ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มี
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

50,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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เงินนอกงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

เช่น ชุดพื้นเมือง , ชุดพละศึกษำ , ชุดเอี๊ยมกันเปื้อน ,

แผนงำนกำรศึกษำ

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ชุดเครื่องนอน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
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ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

กองกำรศึกษำ

เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ค่ำแผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล Hand Drive เทปบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
5,000 บำท
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ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถส่วนกลำง ในควำมรับผิดชอบของ
กองกำรศึกษำรวมถึงค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ที่มีรำคำต่อหน่วยสูงกว่ำ 5,000 บำท

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำกำรเด็กและตรวจสุขภำพ

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

70,000

ตกลงรำคำ

5

61,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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เงินนอกงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบำลวัดดอนเปำ

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

เป็นค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ อำหำรว่ำงเด็ก ,
ค่ำจัดทำทะเบียนประวัติทำงกำรแพทย์ , เทียนพรรษำ ,
ผ้ำอำบน้ำฝน ฯลฯ
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โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร

กองกำรศึกษำ

ค่ำเงินรำงวัล , ใบประกำศ , ค่ำพำหนะ , ที่พัก ฯลฯ

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ในกำรแข่งขันระดับภำคเหนือและระดับประเทศ

88
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ค่ำวัสดุสำนักงำน
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ กระดำษอัดสำเนำ กระดำษ
ถ่ำยเอกสำร กระดำษแฟกซ์ ตรำยำง ปำกกำ คลิป ธงชำติ
ธงตรำสัญลักษณ์ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร
ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ฯลฯ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

687,960

วิธีกรณีพิเศษ

30

2. อำหำรเสริม (นม) ร.ร.เทศบำลวัดดอนเปำ

220,220

วิธีกรณีพิเศษ

30

3. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์ดอนเปำ

49,000

วิธีกรณีพิเศษ

30

4. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์ศิริชัยนิมิตร

13,720

วิธีกรณีพิเศษ

30

5. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์จำลอง

92,120

วิธีกรณีพิเศษ

30

6. อำหำรเสริม (นม) ศูนย์ป่ำแดด

13,720

วิธีกรณีพิเศษ

30

50,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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เงินนอกงบประมำณ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

กองกำรศึกษำ

1. อำหำรเสริม (นม) ร.ร.สังกัด สพฐ. จำนวน 2 โรง คือ

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ร.ร.ศิริชัยนิมิตร และ ร.ร.บ้ำนกำด (เขมวังส์)
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ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย

กองกำรศึกษำ

เช่น ชุดพื้นเมือง , ชุดพละศึกษำ , ชุดดุริยำงค์ , ชุดนำฏศิลป์

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

ฯลฯ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบำลวัดดอนเปำ รวมถึงวัสดุ
ที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท
91
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ค่ำวัสดุดนตรี
เช่น ฉิ่ง ฉำบ กรับ , กรอง , ขลุ่ย ฯลฯ รวมถึงวัสดุที่มีสภำพ
คงทนถำวร ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท ใช้ใน
สำนักงำน , โรงเรียนสังกัดเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

หมำยเหตุ

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

50,000

ตกลงรำคำ

5

200,000

สอบรำคำ

45

250,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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เงินนอกงบประมำณ

กองกำรศึกษำ

1. ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ปรับปรุง

แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ

อ่ำงล้ำงมือ , เปลี่ยนชักโครก , ปูกระเบื้องห้องน้ำ ฯลฯ
จำนวน 2 แห่ง
2. ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน โรงเรียนเทศบำล
วัดดอนเปำ ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน 2 ห้อง โดยกำรปูกระเบื้อง
เปลี่ยนหน้ำต่ำง , มุ้งลวดห้องเรียน , ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
และห้องวิทยำศำสตร์ โดยเปลี่ยนประตู หน้ำต่ำง ฉำกกั้น ฯลฯ
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โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำของขวัญ , ค่ำอำหำรกลำงวัน , ค่ำน้ำดื่ม , ค่ำอุปกรณ์

นันทนำกำร

กำรเล่นเกมส์ , ค่ำจัดทำประกำศนียบัตร , ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ,

งำนกีฬำและนันทนำกำร

ไม่ถงึ 100,000 บำท

ค่ำจัดสถำนที่ ฯลฯ
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โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำประชำชนระดับต่ำงๆ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน/เยำวชน/ประชำชนระดับโรงเรียน

นันทนำกำร

ระดับอำเภอ/ระดับภำคเหนือและระดับประเทศ ฯลฯ

งำนกีฬำและนันทนำกำร

หลำยรำยกำรๆละ

50,000

ตกลงรำคำ

5

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรจัดงำนวันเยำวชน

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

20,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

150,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม , ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

นันทนำกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำรำงวัลกำรแข่งขัน ค่ำจัดทำโล่

งำนกีฬำและนันทนำกำร

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน

หมำยเหตุ

(บำท)

ค่ำจัดทำประกำศนียบัตร , ค่ำสนับสนุนกำรแสดง ฯลฯ
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โครงกำรส่งเสริมและจัดกิจกรรมเด็กและเยำวชน

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำอำหำร , ค่ำที่พัก , ค่ำพำหนะ , ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์ ,

นันทนำกำร

ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำจัดทำใบประกำศและวิทยำกร ฯลฯ

งำนกีฬำและนันทนำกำร

ค่ำวัสดุกีฬำ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล , ลูกปิงปอง ฯลฯ เพื่อนำไปส่งเสริม

นันทนำกำร

กำรกีฬำ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบำล ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

งำนกีฬำและนันทนำกำร

และประชำชนในเขตเทศบำล รวมถึงวัสดุที่มีสภำพคงทนถำวร ที่มี
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 5,000 บำท
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โครงกำรสัปดำห์ครอบครัวแห่งชำติและวันผู้สูงอำยุ

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำของที่ระลึก , ค่ำอำหำรกลำงวัน ,

นัทนำกำร

ค่ำน้ำดื่ม , ค่ำสนับสนุนกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ,

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่ำรำงวัลครอบครัวและผู้สูงอำยุดีเด่น , ค่ำรำงวัลกำรแข่งขัน
กิจกรรมทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นของผู้สูงอำยุ ฯลฯ เป็นต้น

หลำยรำยกำรๆละ
ไม่ถงึ 100,000 บำท

แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ของเทศบำลตำบลแม่วำง

ผด. 2

เงินงบประมำณ
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องเริ่มจัดหำ

รำยกำร / จำนวน (หน่วย)

1 ต.ค.56 - 30 ก.ย. 57

โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในเทศกำล

วิธีจัดหำ

กำหนดส่งมอบ
(วัน)

55,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

20,000

ตกลงรำคำ

5

30,000

ตกลงรำคำ

5

หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
แผนงำน / งำน / โครงกำร
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กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เข้ำพรรษำ

นัทนำกำร

เช่น ค่ำจัดหำเทียนพรรษำ ล ค่ำจตุปัจจัยไทยทำน , ค่ำตกแต่ง

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
(บำท)

รถเทียน , ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ , ค่ำจัดทำโล่รำงวัลให้แก่ผู้ทำ
คุณประโยชน์ทำงศำสนำ , ค่ำน้ำปำนะ ตลอดเทศกำลเข้ำพรรษำ
ฯลฯ
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โครงกำรสำยสัมพันธ์ครอบครัวเปิดกิจกรรมควำมรู้สู่โลกกว้ำง

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำพำหนะ , ค่ำวิทยำกร , สื้อประชำสัมพันธ์ , ค่ำอำหำร ,

นัทนำกำร

ค่ำอำหำรว่ำง , ค่ำน้ำดื่ม , ค่ำจัดทำสื่อกำรสอนต่ำงๆ ฯลฯ

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำเนื่องในวันสำคัญทำง

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

พระพุทธศำสนำ

นัทนำกำร

เช่น ค่ำสถำนที่ , ค่ำจตุปัจจัยไทยทำน , ค่ำจัดทำใบประกำศ ,

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่ำจัดทำโล่รำงวัล , ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ฯลฯ
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โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

เช่น ค่ำจัดสถำนที่ , ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะ , ค่ำที่พัก , ค่ำจัดทำ

นัทนำกำร

ประกำศ ,ค่ำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ,ค่ำอำหำร , ค่ำอำหำรว่ำง

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่ำน้ำดื่ม ฯลฯ

หมำยเหตุ

