แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
1

2

รายการ / จานวน (หน่วย)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1. คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมมเนียม และ
คําลงทะเบียนตําง ๆ คําเบี้ยประกันภัย คําใช๎จํายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา คําใช๎จํายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสาร
คําใช๎จํายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และ คําจ๎างเหมา
บริการอื่น ๆ ฯลฯ
2. คําจ๎างเหมาแรงงาน

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

150,000

ตกลงราคา

5

540,000

ตกลงราคา

30

30,000

ตกลงราคา

5

30,000

ตกลงราคา

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. คํารับรอง ในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยม
ศึกษาดูงานเทศบาลตาบลแมํวาง
2. คําเลี้ยงรับรอง เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่มตํางๆ ที่ใช๎ในการเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาท๎องถิ่น หรือประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

3

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ ในงานวันสาคัญ
เชํน วันปิยมหาราช และ วันสาคัญอื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

5,000

ตกลงราคา

5

4

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาล
เชํน คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เนตความเร็วสูง ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

150,000

ตกลงราคา

5

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
200,000
ตกลงราคา
5

6

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสร้างเสริมศักยภาพของประชาชน
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการฝึกอบรม

7

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการปฎิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการฝึกอบรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

150,000

ตกลงราคา

5

8

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านข้อมูลข่าวสาร
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการฝึกอบรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

20,000

ตกลงราคา

5

9

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรม
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร ,คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการฝึกอบรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

10

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริการประชาชนของสานักงานทะเบียน
เชํน คําน้าดื่ม ,คําหนังสือพิมพ์/วารสาร ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

10,000

ตกลงราคา

5

11

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)
เชํน คําตกแตํงเวที , คําจัดทาป้ายไวนิล , คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)
เชํน คําตกแตํงเวที , คําจัดทาป้ายไวนิล , คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
20,000
ตกลงราคา
5

13

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธีและการจัดงานต่าง ๆ
อาทิ การจัดพิธเี ฉลิมพระเกียรติ พระบรมวงค์ศานุวงค์ หรือ การจัดงานอื่นๆ
ที่รัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย,กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น สํงให๎ดาเนิน
การ เชํน คําตกแตํงเวที , คําจัดทาป้ายไวนิล , คําจ๎างเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ

14

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม
เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการฯตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

100,000

ตกลงราคา

5

15

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คําซํอมแซมบารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินที่อยูํในความรับผิดชอบ
ของสานักปลัดเทศบาลให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

150,000

ตกลงราคา

5

16

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุสานักงาน ของทุกกอง/สานัก/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เชํน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ตําง ๆ กระดาษอัดสาเนา กระดาษ
ถํายเอกสาร กระดาษแฟกซ์ ตรายาง ปากกา คลิป ธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์ น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ เครื่องคานวณเลข สิ่งพิมพ์
ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

200,000

ตกลงราคา

5

17

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เชํน เครื่องขยายเสียง ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

10,000

ตกลงราคา

5

18

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก จาน ชาม ช๎อมส๎อม แก๎ว
น้า จานรองแก๎ว กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

20,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
50,000
ตกลงราคา
5

19

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เชํน คําหม๎อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แมํแรงน้ามัน
เบรก กุญแจ ฯลฯ หรือซํอมแซม เปลี่ยนอะไหลํรถยนต์อื่น ๆ ฯลฯ

20

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คําน้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

170,000

ตกลงราคา

30

21

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เชํน คําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล Handy Drive เทปบันทึกข๎อมูล
ตลับผงหมึก กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

30,000

ตกลงราคา

5

22

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1. เก๎าอี้สานักงานสาหรับห๎องประชุม จานวน 15 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท
2. เก๎าอี้ผู๎บริหาร จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
3. โต๏ะเข๎ามุม แบบเมลามิน จานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท
4. ตู๎เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จานวน 1 ตู๎ ๆละ 3,600 บาท
5. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จานวน 1 เครื่อง ๆละ 9,900 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

28,500
10,500
1,400
3,600
9,900

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5
5
5
5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์สาหับสานักงาน จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

96,000
16,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์หอ๎ งประชุมชั้น 2 จานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,100 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

9,700

ตกลงราคา

5

23

24

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
150,000
ตกลงราคา
5

25

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็นคําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ / จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวํา 20,000 บาท /
ซํอมแซํม บารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญํ เชํน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต๎น /จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ /
รายจํายที่ต๎องชาระพร๎อมครุภณ
ั ฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย
คําติดตั้ง เป็นต๎น ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล

26

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายอื่น
เพื่อเป็นคําจ๎างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตําง ๆ ซึ่งมิใชํเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง เชํน คําจ๎างเหมาการติดตามประเมินผลการใช๎บริการ
ประชาชน เชํน ความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

35,000

ตกลงราคา

5

27

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อดาเนินการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสามปี
แผนดาเนินงาน / เทศบัญญัติ การสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ,
คําดาเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง และประชุมคณะกรรมการชุด
ตําง ๆ ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

20,000

ตกลงราคา

5

28

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

20,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
10,000
ตกลงราคา
5

29

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านอัคคีภยั ให้แก่ผู้ประกอบการ
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

30

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านอัคคีภยั ให้แก่ประชาชน
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

20,000

ตกลงราคา

5

31

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการจราจรให้แก่นักเรียน
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

20,000

ตกลงราคา

5

32

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเครือ่ งดับเพลิง
วัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ใช๎สาหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การผจญเพลิง
ตํางๆ เชํน วัสดุเครื่องดับเพลิงตํางๆ , สายสํงน้าดับเพลิง , ทํอดูดน้าดับเพลิง ,หัวฉีดน้าดับเพลิง , เชือกพันทํอดูดน้าดับเพลิง , ข๎อแยกดับเพลิง
ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภยั

50,000

ตกลงราคา

5

33

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประจาหมู่บา้ น
เชํน คําเชื่อมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ต , คํารักษาหมายเลขโทรศัพท์
พื้นฐาน ฯลฯ เป็นต๎น
2) โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาในเขตเทศบาล
เชํน คําจ๎างเหมา ในการจัดเก็บข๎อมูลคํา , ประมวลผลการจัดเก็บ ฯลฯ
เป็นต๎น เพื่อใช๎ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักปลัด เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)
3) โครงการส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือของประชาชน
เชํน คําจัดหาชั้นวางหนังสือ , คําจัดหาสื่อ/หนังสือ/วารสาร/หนังสือพิมพ์
ประจาหมูํบา๎ น 8 หมูํบา๎ น ฯลฯ เป็นต๎น
4) โครงการส่งเสริมอาชีพ การทาน้ายาล้างจานจากมะนาว
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม
5) โครงการส่งเสริมอาชีพ การทาพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
เชํน คําตอบแทนวิทยากร , คําอาหาร , คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

34

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
50,000
ตกลงราคา
5

15,000

ตกลงราคา

5

15,000

ตกลงราคา

5

10,000

ตกลงราคา

5

20,000

ตกลงราคา

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1) โครงการปลูกหญ้าแฝก
เชํน คําจัดหาพันธ์หญ๎าแฝก , คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ,
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
2) โครงการเพิม่ พืน้ ที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ
เชํน คําจัดหาพันธ์หญ๎าแฝก , คําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ,
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม

แผนงานการเกษตร
งานสํงเสริมการเกษตร

35

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุการเกษตร
เชํน พันธุพ์ ชื ปุ๋ย สารเคมีปอ้ งกันและกาจัดศัตรูพชื และสัตว์
วัสดุเพาะชา , อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ชื , ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานสํงเสริมการเกษตร

50,000

ตกลงราคา

5

36

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
เชํน จัดซื้อเครื่องหมายจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร คําซํอมแซม
สัญญาณไฟจราจร คําจ๎างทาสี ตีเส๎นจราจรคําซื้อสี คําแผงกั้น ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

50,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองคลัง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
1

รายการ / จานวน (หน่วย)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม
และคําลงทะเบียนตําง ๆ คําเบี้ยประกันภัย คําใช๎จํายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา คําใช๎จํายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสารคําใช๎จํายในการจัด
ทาป้ายประชาสัมพันธ์ และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
2) คําจ๎างเหมาแรงงาน

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
50,000
ตกลงราคา
5

108,000

ตกลงราคา

30

2

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เพื่อให๎การจัดเก็บภาษีของท๎องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

15,000

ตกลงราคา

5

3

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
คําซํอมแซมบารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความรับผิดชอบ
ของกองคลัง สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

20,000

ตกลงราคา

5

4

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เชํน น้ามันดีเซล น้าเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

10,000

ตกลงราคา

30

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ใช๎งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชํน คําแผํน
หรือจานบันทึกข๎อมูล Hand Drive เทปบันทึกข๎อมูล ตลับผงหมึก
กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

30,000

ตกลงราคา

5

6

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1) ตู๎เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จานวน 2 ตู๎ ๆ ละ 3,600 บาท
2) เก๎าอี้ทางานแบบธรรมดา จานวน 2 ตัว ๆ ละ 900 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

7,200
1,800

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองคลัง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

7

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องแสกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร แบบที่ 3 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
37,000 บาท

8

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็นคําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ /
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวํา 20,000
บาท / ซํอมแซม บารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญํ เชํน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ / รายจํายที่ต๎องชาระพร๎อมกับครุภณ
ั ฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น ในความรับผิดชอบของกองคลัง

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
37,000
ตกลงราคา
5

10,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
1

รายการ / จานวน (หน่วย)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1) คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม และ คําลงทะเบียน
ตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการดาเนินดดีตามคาพิพากษา
คําใช๎จํายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสารในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
2) คําจ๎างเหมาบริการรถรับสํงนักเรียน ที่ได๎รับความชํวยเหลือ และ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาล
3) คําจ๎างเหมาแรงงาน

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

50,000

ตกลงราคา

5

165,000

ตกลงราคา

5

216,000

ตกลงราคา

30

2

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ซํอมแซมบารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

30,000

ตกลงราคา

5

3

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก จาน ชาม ช๎อมส๎อม
แก๎วน้า จานรองแก๎ว ถ๎วยกาแฟ กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

30,000

ตกลงราคา

5

4

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เชํน คําฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ล๎าง อัด ขยายรูป
กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

10,000

ตกลงราคา

5

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เชํน คําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล HandyDrive เทปบันทึกข๎อมูล
ตลับผงหมึก กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน
แผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

15,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
30,000
ตกลงราคา
5

6

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็นคําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ /
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวํา 20,000
บาท / ซํอมแซม บารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญํ เชํน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ / รายจํายที่ต๎องชาระพร๎อมกับครุภณ
ั ฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี
คําประกันภัย คําติดตั้ง เป็นต๎น ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

7

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คําใช๎จํายในการประกวดและแขํงขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
คณะครู เชํน เงินรางวัล ใบประกาศ คําพาหนะ ที่พกั ฯลฯ
ในการแขํงขันระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

100,000

ตกลงราคา

5

8

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กและตรวจสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กและตรวจสุขภาพศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา เป็นคําตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ อาหารวํางเลี้ยงเด็ก คําจัดทาทะเบียนประวัติทางการแพทย์
ฯลฯ

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

10,000

ตกลงราคา

5

9

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร และ โรงเรียนบ๎านกาด
(เขมวังส์)
2. อาหารเสริม (นม) โรงรียนเทศบาลวัดดอนเปา
3. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ๎านดอนเปา
4. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดศิริชัยนิมิตร
5. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดจาลอง

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

697,496

วิธีกรณีพิเศษ

30

252,938
41,272
12,382
76,353

วิธีกรณีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ

30
30
30
30

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ

6. อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดป่าแดด

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
12,382
วิธีกรณีพิเศษ
30

10

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
เชํน ชุดดุริยางค์ ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5

11

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่ งดนตรี
เชํน ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ขลุํย ฯลฯ ใช๎ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

30,000

ตกลงราคา

5

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน จานวน 1 ชุด

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000

ตกลงราคา

5

13

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) คําปรับปรุงภูมิทศั น์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา
2) คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

20,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5

14

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อกํอสร๎างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา

150,000

ตกลงราคา

5

15

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานวันเยาวชน
เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์
คําใช๎จํายในการจัดเตรียมสถานที่ คํารางวัลการแขํงขัน คําจัดทาโลํ
คําจัดทาประกาศนียบัตร คําสนับสนุนการแสดง ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

20,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
250,000
ตกลงราคา
5

16

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เชํน คําของขวัญของรางวัล คําอาหารกลางวัน คําน้าดื่ม
คําอุปกรณ์การเลํนเกมส์ คําจัดทาประกาศนียบัตร คําวัสดุ/อุปกรณ์
คําจัดสถานที่ ฯลฯ เป็นต๎น

17

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับต่าง ๆ
เชํน การแขํงขันกีฬานักเรียน/เยาวชน/ประชาชน ระดับโรงเรียน/
ระดับอาเภอ/ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

50,000

ตกลงราคา

5

18

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เชํน คําอาหาร คําที่พกั คําพาหนะ คําสื่อประชาสัมพันธ์ คําจัด
สถานที่ คําจัดทาใบประกาศ และคําวิทยากร ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

20,000

ตกลงราคา

5

19

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุกีฬา
เชํน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ฯลฯ เพื่อนาไปสํงเสริมการกีฬา
ให๎แกํ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล , ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ ประชาชน
ในเขตเทศบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

24,000

ตกลงราคา

5

20

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
เชํน คําตกแตํงรถเทียน คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ คําจัดทาโลํรางวัล
ให๎กับผู๎ทาคุณประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนา คําน้าปานะ ตลอดเทศกาล
เข๎าพรรษา ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

50,000

ตกลงราคา

5

21

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางพุทธศาสนา
เชํน คําจัดสถานที่ คําจุตปัจจัยไทยทาน คําจัดทาใบประกาศ
คําจัดทาโลํรางวัล คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ตําง ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

15,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
160,000
ตกลงราคา
5

22

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสัปดาห์ครอบครัวแห่งชาติและวันผู้สูงอายุ
เชํน คําจัดสถานที่ คําของที่ระลึก คําอาหารกลางวัน คําน้าดื่ม
คําสนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี คํารางวัลครอบครัว
และผู๎สูงอายุดีเดํน คํารางวัลการแขํงขันกิจกรรมทางภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
ของผู๎สูงอายุ ฯลฯ เป็นต๎น

23

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวเปิดกิจกรรมความรูส้ ู่โลกกว้าง
เชํน คําพาหนะ คําวิทยากรสื่อประชาสัมพันธ์ คําอาหาร
คําอาหารวําง คําน้าดื่ม คําจัดทาสื่อการสอนตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

30,000

ตกลงราคา

5

24

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เชํน คําจัดสถานที่ คําจ๎างเหมาพาหนะ คําที่พกั คําจัดทาใบประกาศ
คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ คําอาหาร คําอาหารวําง คําน้าดื่ม ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

20,000

ตกลงราคา

5

25

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นตํอการอบรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

5,000

ตกลงราคา

5

26

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง
เพื่อเป็นคําใช๎จําย ตามโครงการประเพณียี่เป็ง ในเขตเทศบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

70,000

ตกลงราคา

5

27

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการบรรพชาอุปสมบท
เพื่อเป็นคําใช๎จําย ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ในเขตเทศบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

20,000

ตกลงราคา

5

28

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการจัดงานประเพณีปอยออกหว่า
เพื่อเป็นคําใช๎จําย ตามโครงการประเพณีปอยออกหวํา ในเขตเทศบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น

40,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองช่าง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
1

รายการ / จานวน (หน่วย)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1. เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียมตําง ๆ
และ คําลงทะเบียนตําง ๆ คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา คําใช๎จํายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสารคําใช๎จํายใน
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และ คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
2. คําจ๎างเหมาแรงงาน
3. คําจ๎างเหมาแรงงาน หรือเครื่องจักรกลในการตัดหญ๎า การกาจัดวัชพืช
และ คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

30,000

ตกลงราคา

5

540,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

30
5

2

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการวางและจัดทาผังเมืองชุมชน
เชํน คําตอบแทนวิทยากร/คําป้ายประชาสัมพันธ์/คําอาหาร/คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม/คําวัสดุการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต๎น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

30,000

ตกลงราคา

5

3

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจํายเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของกองชําง ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

30,000

ตกลงราคา

5

4

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เชํน คําหม๎อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แมํแรงน้ามัน เบรก
กุญแจ ฯลฯ หรือซํอมแซม เปลี่ยนอะไหลํรถยนต์อื่น ๆ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

30,000

ตกลงราคา

5

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล , น้ามันเบนซิน , น้ามันเครื่อง ,
น้ามันจารบี ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

100,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองช่าง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
30,000
ตกลงราคา
5

6

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์
เชํน คําแผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล Handy Drive เทปบันทึกข๎อมูล
ตลับผงหมึก กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงวงจร
อิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

7

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เชํน หลอดไฟฟ้า , สายไฟฟ้า ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

100,000

ตกลงราคา

5

8

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง
เชํน เหล็กเส๎น ตะปู อิฐ ปูน ทราย ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

150,000

ตกลงราคา

5

9

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
2. คอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

29,000
16,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1. เก๎าอี้ผู๎บริหาร จานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
2. ตู๎เก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู๎ ๆ ละ 3,600 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3,500
7,200

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
5

11

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์กระบะบรรทุกเทท๎ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร๎อมกระเช๎าไฟฟ้า
จานวน 1 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2,800,000

e-Auction

30

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็นคําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ / จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวํา 20,000 บาท /

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

120,000

ตกลงราคา

5

10

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองช่าง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

ซํอมแซม บารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญํ เชํน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ /
รายจํายที่ต๎องชาระพร๎อมครุภณ
ั ฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย
คําติดตั้ง เป็นต๎น ในความรับผิดชอบของกองชําง
13

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง หรือ ประกอบขึ้นใหมํ
ดัดแปลง ตํอเติมหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎างให๎มีมูลคําเพิ่มขึ้น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

600,000

ตกลงราคา

30

14

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1)โครงการขยายสะพาน คสล. ลาเหมือง ซอย 6 บ๎านกิ่วแลป่าเป้า หมูํที่ 3
ต.บ๎านกาด อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงาน ขยายสะพาน คสล.
ข๎างละ 1 เมตร กว๎าง 3.40 เมตร
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน๎า อบต.ดอนเปา บ๎านกิ่วแลป่าเป้า
หมูํที่ 3 ต.บ๎านกาด อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างถนน กว๎าง
3.50 เมตร ระยะทาง 272 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
952 ตรม.
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/4 บ๎านกาด หมูํที่ 5 ต.บ๎านกาด
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ แบํงออกเป็น 3 ชํวง คือ
ชํวงที่ 1 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 2.50 เมตร ระยะทาง 33 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ชํวงที่ 2 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3.00 เมตร ระยะทาง 8 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ชํวงที่ 3 กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 456.50 ตารางเมตร

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

90,000

ตกลงราคา

45

522,000

สอบราคา

45

248,000

สอบราคา

45

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองช่าง เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)
4) โครงการก่อสร้างรัว้ คสล.โรงฆ่าสัตว์ บ๎านอัมพาราม หมูํที่ 8 ต.บ๎านกาด
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ขนาด ความสูง 2 เมตร ระยะทาง 195 เมตร
กํอสร๎างรั้วลวดหนาม สูง 1.70 เมตร ระยะทาง 175 เมตร
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข๎ามซอย 3/11 บ๎านดอนเปา หมูํที่ 4
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณกํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง 59 เมตร หนา 0.15 เมตร
6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/9 บ๎านดอนเปา หมูํที่ 4
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างรางระบายน้า คสล.
พร๎อมฝาปิด ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 4/11 บ๎านดอนเปา หมูํที่ 4
ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างรางระบายน้า คสล.
พร๎อมฝาปิด ขนาดภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 85 เมตร
8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ๎านป่าติ้ว หมูํที่ 5 ต.ดอนเปา
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ ปริมาณงานกํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3.50 เมตร
ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
610,000

วิธีจัดหา

กาหนดส่งมอบ(วัน)

สอบราคา

60

94,000

สอบราคา

30

220,000

สอบราคา

45

230,000

สอบราคา

45

295,000

สอบราคา

30

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองสาธารณสุข เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา
1

รายการ / จานวน (หน่วย)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
1. คําเย็บหนังสือ หรือ เข๎าปกหนังสือ คําธรรมเนียม และ คําลงทะเบียน
ตําง ๆ คําเบี้ยประกันภัย คําใช๎จํายดาเนินคดี ตามคาพิพากษา
คําใช๎จํายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสารคําใช๎จํายในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ และคําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ
2. คําจ๎างเหมาแรงงาน

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
10,000
ตกลงราคา
5

108,000

ตกลงราคา

30

2

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อเป็นคําซํอมแซมบารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน ที่อยูํในความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

100,000

ตกลงราคา

5

3

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว
เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก จาน ชาม ช๎อมส๎อม แก๎วน้า
จานรองแก๎ว ถ๎วยกาแฟ กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

10,000

ตกลงราคา

5

4

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เชํน คําหม๎อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แมํแรงน้ามันเบรก
กุญแจ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

50,000

ตกลงราคา

5

5

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
คําจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง
น้ามันจารบี ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

180,000

ตกลงราคา

5

6

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เชํน คําฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ล๎าง อัด ขยายรูปกระดาษ
โปสเตอร์ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

20,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองสาธารณสุข เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
20,000
ตกลงราคา
5

7

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
เชํน หมวก ถุงมือ รองเท๎า ฯลฯ ที่ใช๎สาหรับปฏิบตั ิงานกาจัดขยะมูลฝอย

8

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์
เชํน คําแผํนหรือจานบันทึก Handy Drive เทปบันทึกข๎อมูล ตลับผงหมึก
กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์เพิ่มเติม เชํน แผงจรอิเลคทรอนิกส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

10,000

ตกลงราคา

5

9

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องพํนละอองฝอย แบบ ULV ขนาดไมํต่ากวํา 2 แรงม๎า จานวน 1 เครื่อง

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

100,000

ตกลงราคา

5

10

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็นคําประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ / จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด เกินกวํา 20,000 บาท /
ซํอมแซม บารุงรักษาโครงสร๎างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญํ เชํน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต๎น / จ๎างที่ปรึกษาในการจัด หรือ ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ /
รายจํายที่ต๎องชาระพร๎อมครุภณ
ั ฑ์ เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย
คําติดตั้ง เป็นต๎น ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

20,000

ตกลงราคา

5

11

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกาเนิด
เชํน คําฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎า คําอุปกรณ์การแพทย์ คําตอบแทนสาหรับ
อาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎า ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

50,000

ตกลงราคา

5

12

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลบ้านกาด
เชํน คําวัสดุ/อุปกรณ์ในการบริการประชาชนทั่วไปและออกตรวจผู๎สูงอายุ
และผู๎ปว่ ย ในพื้นที่ ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

51,600

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองสาธารณสุข เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
40,000
ตกลงราคา
5

13

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ( ออกกาลังกาย )
เชํน การเต๎นแอโรบิค การราไท๎จี๋ชี่กง ให๎แกํ ประชาชน และแกนนาสุขภาพ
ในหมูํบา๎ น คําดาเนินการจัดตั้งชมรมสํงเสริมสุขภาพ การให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ อนามัย , การประชุม , การฝึกอบรม, คําวัสดุโฆษณาเผยแพรํใน
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

14

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการสุขาภิบาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ คําน้ายาตรวจสารอาหาร คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
คําวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบตั ิงาน การทาป้าย
การประชุมอบรมผู๎ประกอบการร๎านค๎า ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

20,000

ตกลงราคา

5

15

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เชํน คําวัสดุอุปกรณ์ คําน้ายา สารเคมี คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

95,000

ตกลงราคา

5

16

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชํน คําใช๎จํายในการจัดการประชุม การอบรมให๎ความรู๎
คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ให๎แกํผู๎ที่ได๎รับการบาบัดยาเสพติด ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

10,000

ตกลงราคา

5

17

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เชํน ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อใช๎ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

40,000

ตกลงราคา

5

18

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อเป็นคําจ๎างเหมาบริการในการเก็บ/ขนขยะ ในเขตเทศบาล

แผนงานสาธารณสุข
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

1,100,000

สอบราคา

30

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกองสาธารณสุข เทศบาลตาบลแม่วาง
ลาดับที่ ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ จัดหา

รายการ / จานวน (หน่วย)

19

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ
เชํน คําวัสดุ อุปกรณ์ในการ คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ คําใช๎จํายในการอบรม
การประชุม คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ตําง ๆ
ที่สํงเสริมให๎ประชาชนรู๎และเข๎าใจการคัดแยกขยะที่ถูกต๎อง

20

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อเป็นคําจัดซื้อถังขยะสาเร็จรูปพร๎อมฝาปิด

เงินงบประมาณ
แผนงาน / งาน / โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

แผนงานสาธารณสุข
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

แบบ ผด.1
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กาหนดส่งมอบ(วัน)
จานวน(บาท) ประเภท จานวน(บาท)
60,000
ตกลงราคา
5

65,000

ตกลงราคา

5

หมายเหตุ

