ลำดับที่

1

ช่วงเวลำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดวัสดุ
ประเภทวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

150,000.00

เจำะจง

7 วัน

50,000.00

เจำะจง

7 วัน

40,000.00

เจำะจง

7 วัน

10,000.00

เจำะจง

7 วัน

10,000.00

เจำะจง

7 วัน

70,000.00

เจำะจง

7 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไป

2

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรทัว่ ไป

3

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรทัว่ ไป

4

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุกำรเกษตร

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรทัว่ ไป

5

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรทัว่ ไป

6

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์

สำนักปลัด

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรทัว่ ไป

7

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่ องแต่งกำย

สำนักปลัด

กำรรักษำควำมสงบภำยใน

20,000.00

เจำะจง

7 วัน

8

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่ องดังเพลิง

สำนักปลัด

กำรรักษำควำมสงบภำยใน

100,000.00

เจำะจง

7 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

9

10

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ม.ค. 62 - ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
จำนว 1 เครื่ อง
ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง
ม.ค. 62 - ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อชุดผจญเพลิง
จำนวน 2 ชุด (รำคำตำมท้องตลำด)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

สำนักปลัด

กำรรักษำควำมสงบภำยใน

27,500.00

เจำะจง

30 วัน

สำนักปลัด

กำรรักษำควำมสงบภำยใน

160,000.00

เจำะจง

45 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

11

หมวดวัสดุ
ประเภทวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

100,000.00

เจำะจง

5-7 วัน

12

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

25,000.00

เจำะจง

5-7 วัน

13

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

60,000.00

เจำะจง

5-7 วัน

14

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

60,000.00

เจำะจง

5-7 วัน

15

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

5,000.00

เจำะจง

5-7 วัน

16

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกำย

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

5,000.00

เจำะจง

17

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุสนำม

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและวิชกำร

5,000.00

เจำะจง

5-7 วัน
5-7 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

18

19

20

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อเครื่ องขยำยเสียง
จำนวน 1 เครื่ อง
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อเครื่ องผสมสัญญำณเสียง
จำนวน 1 เครื่ อง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก
จำนวน 1 เครื่ อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

18,500.00

เจำะจง

15 วัน

18,500.00

เจำะจง

15 วัน

7,100.00

เจำะจง

15 วัน

วิชำกำร

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร

วิชำกำรและแผนงำน งำนวำงแผนสถิติและ
วิชำกำร

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

21
22
23
24

ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62

25

ม.ค.62-ก.ย. 62

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
หมวดวัสดุ
ประเภทวัสดุ
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
จัดซื้อกล้องวงจรปิ ดพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่ อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

กองคลัง

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

150,000.00
300,000.00
1,684,600.00
150,000.00

เจำะจง
เจำะจง
เจำะจง
เจำะจง

5-7 วัน
5-7 วัน
30 วัน
5-7 วัน

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

72,000.00

เจำะจง

45

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

หมำยเหตุ

ลำดับที่

26

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดวัสดุ
ประเภทวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

50,000.00

เจำะจง

5 วัน

600,000.00

เจำะจง

5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

27

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

28

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

10,000.00

เจำะจง

5 วัน

29

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุก่อสร้ำง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

600,000.00

เจำะจง

5 วัน

300,000.00

เจำะจง

5 วัน

100,000.00

เจำะจง

5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

30

ต.ค.61-ก.ย.62 วัดสุยำนพำหนะและขนส่ง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

31

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุกำรเกษตร

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
32

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
25,000.00

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

33

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่ องแต่งกำย

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

50,000.00

เจำะจง

5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

34

35

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์
ค่ าครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ต.ค.61-ก.ย.62 กำรจัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบนัง่ ขับ
จำนวน 1 เครื่ อง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

40,000.00

เจำะจง

5 วัน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

182,000.00

เจำะจง

30 วัน

20,000.00

เจำะจง

5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

36

ค่ าครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้ าง
ต.ค.61-ก.ย.62 กำรจัดซื้อเครื่ องปั๊มลม
จำนวน 1 เครื่ อง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

37

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 2 ตัว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

9,600.00

เจำะจง

5 วัน

10,400.00

เจำะจง

5 วัน

13,000.00

เจำะจง

5 วัน

11,000.00

เจำะจง

5 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

38

ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 4 ตัว

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

39

ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อโต๊ะทำงำน จำนวน 2 ตัว

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

40

ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บำน จำนวน 2 ตู้

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

41

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าอาคารต่ างๆ
ต.ค.61-ก.ย.62 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ภำยใน
สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

1,500,000.00

e-bidding

60 วัน

500,000.00

e-bidding

60 วัน

3,000,000.00

e-bidding

60 วัน

บริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

42

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
บ้ำนแม่ยำก (ฝ้ำยคำแลนด์)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

43

ค่ าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้ าง
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำต่อเติมอำคำรนรำดิศร บริ เวณ
ภำยในสำนักงำนเทศบำลตำบล
บ้ำนกลำง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
44

45

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำปรับปรุ งอำคำรสำนักงำนกองช่ำง
ภำยในสำนักงำนเทศบำลตำบล
บ้ำนกลำง
ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
งานไฟฟ้าและถนน
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมลำนจอด
รถ คสล. บริ เวณบ่อพักขยะเทศบำล
ตำบลบ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
1,250,000.00

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
e-bidding 30 วัน

บริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรงำนทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,250,000.00

e-bidding

30 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

46

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดวัสดุ
ประเภทวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

50,000.00

-

-

เจำะจง

15 วัน

110,000.00

-

-

เจำะจง

15 วัน

5,000.00

-

กำรศึกษำ

47

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

48

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำรแพทย์

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ

-

เจำะจง

15 วัน

เจำะจง

15 วัน

กำรศึกษำ

49

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน

บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

30,000.00

-

-

หมำยเหตุ

ลำดับที่

50

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อโต๊ะและเก้ำอี้สำหรับนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษำ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

105,000.00

เจำะจง

30 วัน

42,000.00

เจำะจง

15 วัน

30,400.00

เจำะจง

15 วัน

18,000.00

เจำะจง

15 วัน

กำรศึกษำ

51

ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อโต๊ะอำหำร จำนวน 12 ชุด

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

52

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้ำอี้ครู
จำนวน 8 ชุด

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

53

ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อเครื่ องซักผ้ำ จำนวน 1 เครื่ อง

กองกำรศึกษำ ฯ

แผนงำนกำรศึกษำ งำน
บริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ

หมำยเหตุ

ลำดับที่

54

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หมวดค่ าใช้ สอยประเภทรายจ่ ายเกีย่ ว
เนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้ า
ลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นฯ
ค่ าวัสดุ
ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริ ม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรี ยนศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

กองกำรศึกษำ ฯ

งำนระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษำ

153,300.00

เจำะจง

100 วัน

55

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริ ม (นม) ให้แก่
เด็กโรงเรี ยนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง

กองกำรศึกษำ ฯ

งำนระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษำ

1,759,080.00

เจำะจง

100 วัน

56

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริ ม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรี ยนในสังกัด สพฐ. ในเขต
ตำบลบ้ำนกลำง

กองกำรศึกษำ ฯ

งำนระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษำ

337,260.00

เจำะจง

100 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

57

58

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

วัสดุสานักงาน
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อน้ ำดื่มสำหรับเด็กนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง และ
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กตำบลบ้ำนกลำง
วัสดุการศึกษา
ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อวัสดุกำรศึกษำสำหรับเด็กโรงเรี ยน
เทศบำล 1 บ้ำนกลำง และศูนยพัฒนำ
เด็กเล็กตำบลบ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

กองกำรศึกษำ ฯ

งำนระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษำ

50,000.00

เจำะจง

15 วัน

กองกำรศึกษำ ฯ

งำนระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษำ

580,000.00

เจำะจง

100 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

59

ประเภทค่ าวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสำนักงำน

กองสวัสดิกำรและสังคม แผนงำนสังคมสงเครำะห์

40,000.00

เจำะจง

5 วัน

60

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิกำรและสังคม แผนงำนสังคมสงเครำะห์

60,000.00

เจำะจง

5 วัน

61

ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

กองสวัสดิกำรและสังคม แผนงำนสังคมสงเครำะห์

10,000.00

เจำะจง

5 วัน

62

ค่ าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำบำรุ งรักษำและปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
ประเภทต่ำง ๆ

กองสวัสดิกำรและสังคม แผนงำนสังคมสงเครำะห์

10,000.00

เจำะจง

5 วัน

63

ค่ าบารุงรักษาและซ่ อมแซม
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ประเภทต่ำง ๆ

กองสวัสดิกำรและสังคม แผนงำนสังคมสงเครำะห์

40,000.00

เจำะจง

5 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

64

ประเภทวัสดุ
ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

40,000.00

เจำะจง

5 วัน

65

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

10,000.00

เจำะจง

5 วัน

66

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

50,000.00

เจำะจง

5 วัน

67

ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ หรื อกำร
แพทย์
ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

40,000.00

เจำะจง

5 วัน

68

ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

30,000.00

เจำะจง

5 วัน

69

ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกำย

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

10,000.00

เจำะจง

5 วัน

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

60,000.00

เจำะจง

15 วัน

70

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
มี.ค. -ก.ย. 62 จัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วย
จำนวน 1 เครื่ อง

หมำยเหตุ

ลำดับที่
71

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
มี.ค. -ก.ย. 62 ค่ำจัดซื้อชุดรอกถ่วงน้ ำหนัก
จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)
กองสำธำรณสุ ขฯ
แผนงำนสำธำรณสุข
28,800.00

แบบ ผด. 2
เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง 15 วัน

72

มี.ค. -ก.ย. 62 ค่ำจัดซื้อโต๊ะบริ หำรขำและเข่ำแบบ
อเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

38,000.00

เจำะจง

15 วัน

73

มี.ค. -ก.ย. 62 ค่ำซื้อที่นอนฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม
พร้อมเตียงไม้ จำนวน 1 ชุด

กองสำธำรณสุ ขฯ

แผนงำนสำธำรณสุข

12,000.00

เจำะจง

15 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
74

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
พ.ย. 61 - เม.ย.62 ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
เทศบำลตำบลบ้ำนกลำง แบบตอก
เสำเข็ม ขนำด 81 - 100 คน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2562
แบบ ผด. 2
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
งบประมำณ
3,032,300.00 ตลำดอิเล็ก 180
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
ตำมร่ ำง พรบ
ทรอสิกส์
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ปี 2562 งบ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ
กรมส่งเสริ ม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น

75

พ.ย. 61 - ธ.ค.61 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรี ยน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กตำบลบ้ำนกลำง

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ
ตำมร่ ำง พรบ
ปี 2562 งบ
เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ
กรมส่งเสริ ม
กำรปกครอง
ท้องถิ่น

30,700.00

เจำะจง

45 วัน

ลำดับที่

83

84

85

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต บริ เวณรหัสทำงหลวงท้องถิ่น
ลพ.ถ 13001 หมู่ที่ 7 บ้ำนร่ องส้ำว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

240,000.00

เจำะจง

60 วัน

297,000.00

เจำะจง

60 วัน

142,000.00

เจำะจง

60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต บริ เวณรหัสทำงหลวงท้องถิ่น
ลพ.ถ 13001 หมู่ที่ 7 บ้ำนร่ องส้ำว

กองช่ำง

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต บริ เวณ สำมแยกบ้ำนร่ องส้ำว
หน้ำวัดร่ องส้ำว หมู่ที่ 7 บ้ำนร่ องส้ำว

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
86

87

88

89

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บิรเวณซอย 12
หอพักนำงแก้ว สมบุญโสด ถึง บ้ำน
นำยทองลือ สำวะจันทร์ หมู่ที่ 7
บ้ำนร่ องส้ำว
ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณถนน
สำยหลังหอพักควีนทำวน์ หมู่ที่ 9
บ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
385,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

489,000.00

เจำะจง

60 วัน

236,000.00

เจำะจง

60 วัน

247,000.00

เจำะจง

60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำวเสริ มผิวจรำจรแอสฟัทล์ติก
บริ เวณถนนด้ำนหลักวัดศรี คำ หมู่ที่ 2
บ้ำนศรี คำ -สำมแยกแท็งค์น้ ำ หมู่ที่ 8
บ้ำนแม่ยำก

กองช่ำง

ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณซอยข้ำง
บ้ำนนำยมงคล สุริยะจักร์ หมู่ที่ 10
บ้ำนประตูโขง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

หมำยเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
ลำดับที่ ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
ที่ตอ้ งจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
90 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัทล์ติก
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
670,000.00 ตลำดอิเล็ก 60 วัน
คอนกรี ต บริ เวณต่อจำกของเดิมทำง
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
ทรอนิกส์
หน้ำวัดแม่ยำก ถึงสะพำนไปหมู่บำ้ น
และชุมชน
ฝ้ำยคำแลนด์ หมู่ที่ 8
91 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณถนนสำย
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
500,000.00 เจำะจง
60 วัน
สำนักแม่ชี หมู่ที่ 5 บ้ำนศรี ชุม
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

92

93

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำกอสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. และ
เสริ มผิวจรำจรแอสฟัทล์ติกคอนกรี ต
บริ เวณซอยข้ำงโรงเรี ยนวัดขี้เหล็ก
ถนนเลียบคลองชลประทำนหมู่ที
3 บ้ำนขี้เหล็ก
ต.ค. 60-ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณซอยข้ำง
บ้ำนนำยมงคล สุริยะจักร์ หมู่ที่ 10
บ้ำนประตูโขง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ

676,000.00 ตลำดอิเล็ก
ทรอนิกส์

60 วัน

247,000.00

60 วัน

และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เจำะจง

ลำดับที่
94

95

96

97

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณซุม้ บ้ำน
แม่ยำก ถนนเลียบคลองชลประทำน
หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่ยำก

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
245,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รู ปตัวยู
บริ เวณซอยหกพักรื่ นฤดี-หอพัก
กก.แมนชัน่ หมู่ที่ 11 บ้ำนหอชัย

กองช่ำง

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.บริ เวณ
ลำเหมืองสำธำรณประโยชน์ดำ้ นข้ำง
หอพักภำวนำมำชัน่ หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่ยำก

กองช่ำง

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ รู ปตัวยูมีฝำปิ ด
บริ เวณซอย 23 หมู่ที่ 7 บ้ำนร่ องส้ำว

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

447,000.00

เจำะจง

60 วัน

178,000.00

เจำะจง

60 วัน

127,000.00

เจำะจง

60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

หมำยเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
ลำดับที่ ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
ที่ตอ้ งจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
98 ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
31,000.00
คอนกรี ต บริ เวณซุม้ ประตูทำงเข้ำออก
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
เทศบำลตำบลบ้ำนกลำง หมู่ที่ 9
และชุมชน
99

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
บริ เวณซอย 18 หมู่ที่ 1 บ้ำนพญำผำบ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

128,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
30 วัน

เจำะจง

60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

100

101

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำสบทบงบประมำณก่อสร้ำงอำคำร
เรี ยนและอำคำรประกอบก่อสร้ำง
อำคำรเรี ยน 4 ชั้น 12 ห้องเรี ยนแบบ
ตอกเสำเข็ม
ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
บริ เวณหมู่ที่ 6 บ้ำนสิงหเคิ่ง
(เชื่อมต่อซอยหมู่บำ้ น ก.ไก่

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ

1,017,300.00 ตลำดอิเล็ก 120 วัน
ทรอนิกส์

และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

55,000.00

เจำะจง

60 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
102

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
พ.ย. 60- ก.ย.61 ค่ำจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนำด 6 ล้อ
แบบเปิ ดข้ำงเทท้ำย จำนวน 1 คัน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 5 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน)
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
กองสำธำรณสุข แผนงำนเคหะและชุมชน
1,990,000.00 ประกวดรำคำ 90 วัน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
อิเล็กทรอนิกส์
และชุมชน

ลำดับที่
103

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ต.ค. 60-ก.ย.61 จัดซื้อเครื่ องพิมพ์สำเนำระบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่ อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ครั้งที่ 15/2560 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ
130,000.00

104

ต.ค. 60-ก.ย.61 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด
6 ล้อ จำนวน 1 คัน

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ

1,900,000.00

105

ต.ค. 60-ก.ย.61 ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
พร้อมติดตั้ง

กองกำรศึกษำ

แผนงำนกำรศึกษำ

104,400.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง 30 วัน

ประกวดรำคำ 90 วัน
อิเล็กทรอ
นิกส์
เจำะจง

30 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

106

พ.ย 60

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
จัดซื้อสัญญำณไฟระบบโซลำร์ เซลล์
ขนำด 300 มม. จำนวน 10 ชุด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2560 (งบกลาง) เบิกตัดปี แบบไม่มหี นีผ้ ูกพัน
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
สำนักปลัด

งบกลำง

145,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง

45 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
107

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ม.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Mar-61 และก่อสร้งผิวจรำจรแอสฟัทล์ติกค
คอนกรี ต บริ เวณถนนเลียบคลอง
ชลประทำนสำย 2R-16ฑ ช่วงธนำคำร
กสิกรไทยถึงแยกหลังตลำดสันป่ ำฝ้ำย
หมู่ที่ 4 สันป่ ำฝ้ำย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2561 ประจาปี งบประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
2,700,000.00
งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
ประกวด 90 วัน
รำคำ
(E-bidding)

หมำยเหตุ

ลำดับที่
108

109

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้ำน
Jul-61
พญำผำบ ควำมกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ
4.00 เมตร ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 137.00
เมตร หนำไม่นอ้ ยกว่ำ 0.15 เมตร
หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 548.00 ตรม.
บริ เวณซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้ำนพญำผำบ
มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงเสริ มผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
Jul-61
ควำมกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ 3.50 - 4.00 เมตร
ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 159.00 เมตร หนำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 0.05 เมตร หรื อมีพ้ืนที่
ไม่นอ้ ยกว่ำ 601.00 ตำรำงเมตร
พร้อมปรับปรุ งฝำบ่อพัก คสล.บริ เวณ
หมู่ทีค่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 ประจาปี งบประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
335,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
60 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

215,000.00

เจำะจง

60 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่
110

111

112

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงห้องน้ ำ-ห้องส้วม จำนวน
Jul-61
2 หลัง แต่ละหลังมีควำมกว้ำงไม่นอ้ ย
กว่ำ 6.60 เมตร ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 14.40
เมตรหรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 190 เมตร
บริ เวณศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำม
เทวี หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 ประจาปี งบประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
1,400,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
90 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

มี.ค. 2561 ถึง ค่ำก่อสร้ำงวำงระบบท่อเมนประปำ
Jul-61
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริ เวณศูนย์กีฬำและ
นันทนำกำรจำมเทวี หมู่ 2 บ้ำนท่ำล้อศรี คำ

กองช่ำง

มี.ค. 2561 ถึง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงเสำไฟถนน
Jul-61
พร้อมโคมไฟ LED และโคมไฟกิ่ง
จำนวน 23 จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
บริ เวณศูนย์กีฬำและนันทนำกำร

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

400,000.00

เจำะจง

30 วัน

1,980,000.00

เจำะจง

180 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

จำมเทวี หมู่ 2 บ้ำนท่ำล้อ-ศรี คำ

ลำดับที่
113

114

115

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
มี.ค. 2561 ถึง ก่สอร้ำงเสำธงชำติพร้อมฐำน คสล.
Jul-61
ควำมสูงไม่นอ้ ยกว่ำ 12.00 เมตร
พร้อมฐำน คสล. บริ เวณ
ศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี
หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 ประจาปี งบประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
500,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
60 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

มี.ค. 2561 ถึง ก่อสร้ำงลำนกิจกรรมคอนกรี ตเสริ ม
Jul-61
เหล็ก เชื่อมต่ออนุสำวรี ยเ์ จ้ำแม่จำม
เทวี บริ เวณศูนย์กีฬำและนันทนำกำร
หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

กองช่ำง

มี.ค. 2561 ถึง ค่ำก่อสร้ำงทำงเชื่อมอำคำรศูนย์เด็ก
Jul-61
เล็กบริ เวณหน้ำอำคำรศูนย์พฒั นำ
เด็กเล็กโรงเรี ยนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

500,000.00

เจำะจง

30 วัน

400,000.00

เจำะจง

45 วัน

งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

116

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
มิ.ย. 61-ก.ย. 61 ค่ำก่อสร้ำงถนน ภำยในสนำมกีฬำ
เทศบำลตำบลบ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2561 ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

7,900,000.00

ตลำดอิเล็ก
ทรอสิกส์

90 วัน

ลำดับที่
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ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
มิ.ย. 61-ก.ย. 61 ค่ำติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนำด
120 วัตต์ เสำเหล็กปลำยเรี ยวกัลวำไนซ์
สถำนที่ก่อสร้ำงบริ เวณถนนเลียบ
คลองชลประทำน หมู่ที่ 9 บ้ำนกลำง
ถึงหมู่ที่ 4 บ้ำนสันป่ ำฝ้ำย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
จ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 ประจาปี งบประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนไฟฟ้ำและถนน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

4,800,000.00

แบบ ผด. 2

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

ตลำดอิเล็ก
ทรอสิกส์

90 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
118 ก.ค. 61 - ก.ย. 61 ค่ำปรับปรุ งรำงระบำยน้ ำ คสล.
(ยกขอบเสมอผิวจรำจร) รหัสทำง
หลวง ลพ. ถ. 13001 หมู่ที่ 7 บ้ำน
ร่ องส้ำว ถึง หมู่ที่ 6 บ้ำนสิงห์เคิ่ง
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 1,545 เมตร
หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 772.50 ตำรำง
เมตร ตำบลบ้ำนกลำง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ใช้ เงินเหลือจ่ าย ประจาปี งยประมาณ 2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

1,235,200.00 ตลำดอิเล็ก 120 วัน
ทรอสิกส์

หมำยเหตุ

ลำดับที่

103

104

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
พ.ย.59-ก.พ.60 ค่ำติดตั้งรำวเหล็กกันอันตรำย มำตรฐำน
กรมทำงหลวง สถำนที่ก่อสร้ำงบริ เวณ
ทำงร่ วม - ทำงแยก ถนนเลียบคลอง
สำย 2R - 16R ตั้งแต่หมู่ที่ 12 ถึง หมู่ที่
4 บ้ำนสันป่ ำฝ้ำย ตำบลบ้ำนกลำง
จำนวน 8 จุด
ค่ าอาคารต่ างๆ
พ.ย.59-ก.พ.60 ค่ำปรับปรุ งห้องสำหรับปฏิบตั ิงำน
ทะเบียนรำษฎร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โอนไปตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ 23/2559 ประจาปี งบประมาณ 2559 (เบิกตัดปี กรณีไม่มหี นีผูกพัน )
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

475,000.00

ตกลงรำคำ

60 วัน

183,000.00

ตกลงรำคำ

30 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
ค่ าครุภรั ฑ์สานักงาน
105 ม.ค. 61- ก.ย. 61 ค่ำจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
จำนวน 50 ตัว
ครุภณ
ั ฑฺโฆษณาและเผยแพร่
105 ม.ค. 61- ก.ย. 61 ค่ำจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA จำนวน 1 เครื่ อง (รำคำตำม
ท้องตลำด)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โอนไปตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ 15/2560 ประจาปี งบประมาณ 2560 (เบิกตัดปี กรณีไม่มหี นีผูกพัน )
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

สำนักปลัด

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

84,500.00

เจำะจง

30 วัน

สำนักปลัด

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

36,000.00

เจำะจง

30 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

106

107

ช่วงเวลำ
ที่ตอ้ งจัดหำ

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

ค่ าที่ดินและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ าก่ อสร้ างสิ่งสาธารณูปโภค
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. รู ปตัวยู
มีฝำปิ ด กว้ำง 0.30 เมตร หนำ 0.10 เมตร
ลึกไม่นอ้ ยกว่ำ 0.30 เมตร ยำว 168.00
เมตร บริ เวณบ้ำนนำยประสิทธิ์
สมศรี ดำ เชื่องรำงระบำยน้ ำบริ เวณ
บ้ำนนำยธนิต อนุใจ หมู่ที่ 6 บ้ำนสิงห์
เคิง่
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 12 บ้ำนเจ่ม
พัฒนำ ขนำดท่อกรุ 6-4 นิ้ว ชั้นคุณภำพ
13.5 ลึกไม่นอ้ ยกว่ำ 250 เมตร หรื อ
ได้ปริ มำณน้ ำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 บล.ม.
ต่อชัว่ โมง พร้อมขยำยระบบไฟฟ้ำ
3 เฟสและติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ำ 3 เฟส

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงการจ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ

500,000.00 ตกลงรำคำ

60 วัน

800,000.00

60 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

สอบรำคำ

หมำยเหตุ

ลำดับที่
108

109

110

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงปรับปรุ งซ่อมแซมหมู่บำ้ น
ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร สูง 5.50 เมตร
หมู่ที่ 11 บ้ำนหอชัย
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ก่อสร้ำงสวนสำธำรณะและลำนกีฬำ
ต่อต้ำนยำเสพติดอเนกประสงค์
คสล. พื้นที่ 1,710 ตำรำงเมตร พร้อม
อุปกรณ์ออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
ภำยในสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำน
กลำง
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ
พร้อมลำนกิจกรรมอนุสำวรี ยเ์ จ้ำแม่
จำมเทวีมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 3,600 ตรม.

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงการจ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
150,000.00 ตกลงรำคำ 60 วัน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

1,500,000.00

สอบรำคำ

90 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

2,900,000.00 อิเล็กทรอนิกส์ 180 วัน

ลำดับที่
111

112

113

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงซุม้ ป้ำยบอกสถำนที่รำชกำร
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร
บริ เวณทำงเข้ำเทศบำลตำบลบ้ำนกลำง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงการจ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
350,000.00 ตกลงรำคำ 60 วัน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ค่ำก่อสร้ำงไหลทำง คสล. ขนำด
กว้ำง 1.40-1.90 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 52.00 เมตร หรื อมี
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 83.00 ตรม.
หมู่ที่ 7 บ้ำนร่ องส้ำว

กองช่ำง

ธ.ค. 59-มี.ค. 60 ก่อสร้ำงขอบคันกั้นดิน ขนำดกว้ำง
0.15 เมตร ควำมสูง 0.35 เมตร ควำม
ยำว 72.00 เมตร บริ เวณด้ำนหน้ำ
อำคำรอเนกประสงค์ถึงทำงโค้งหอ
กระจำยข่ำวหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ -ศรี คำ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

48,000.00 ตกลงรำคำ

30 วัน

50,000.00 ตกลงรำคำ

45 วัน

บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

แผนงำนเคหะและชุมชน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

ลำดับที่
114

115

116

117

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
มี.ค. - พ.ค. 60 จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
จำนวน 5 เครื่ อง ๆ ละ 9,500 บำท
รำคำตำมมำตรฐำนครุ ภณ
ั ฑ์)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
แบบ ผด. 2
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โครงการจ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ กำหนด หมำยเหตุ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
ส่งมอบ
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
47,500.00 ตกลงรำคำ 30 วัน
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

มี.ค. - พ.ค. 60 จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
จำนวน 5 เครื่ อง ๆ ละ 9,500 บำท
รำคำตำมมำตรฐำนครุ ภณ
ั ฑ์)

กองสำธำรณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

มี.ค. - พ.ค. 60 จัดซื้อเครื่ องขยำยเสียงพร้อมลำโพง
จำนวน 2 ชุด

กองวิชำกำรและ
แผนงำน

มี.ค. - พ.ค. 60 ค่ำจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้ำอี้สำหรับ
รับประทำนอำหำร จำนวน 5 ชุด
ชุดละ 9,000.- บำท

แผนงำนสำธำรณสุ ข

19,000.00 ตกลงรำคำ

30 วัน

26,400.00 ตกลงรำคำ

30 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับสำธำรณสุ ข

กองกำรศึกษำ

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับกำรศึกษำ

45,000.00 ตกลงรำคำ 30 วัน

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
118 พ.ค. 60 - ก.ย.60 ค่ำก่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ
พร้อมลำนกิจกรรมอนุสำวรี ยเ์ จ้ำแม่
จำมเทวีมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 3,600 ตรม.

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
ปรับเปลีย่ นแผนโครงการจ่ ายขาดจากเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2560
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
วิธีจดั หำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
2,900,000.00 อิเล็กทรอนิกส์
บริ หำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

แบบ ผด. 2

กำหนด หมำยเหตุ
ส่งมอบ
180 วัน ปรับมำจำก
ลำดับที่ 110

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
119 ส.ค. 61 - ก.ย.61 จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศ จำนวน 3
เครื่ อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2561 ครั้งที่ 18/2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองคลัง
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
126,900.00
งำนบริ หำรงำนคลัง

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
45 วัน

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ตอ้ งจัดหำ
120 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงลำนคอนกรี ตอเนกประสงค์
หมู่ที่ 8 บ้ำนแม่ยำก (ฝ้ำยคำแลนด์)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ 2560
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2561 ครั้งที่ 18/2561
หน่วยงำนเจ้ำของเงิน
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท) ประเภท
จำนวน (บำท)
กองช่ำง
แผนงำนเคหะและชุมชน
200,000.00

แบบ ผด. 2

วิธีจดั หำ กำหนด
ส่งมอบ
เจำะจง
30 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

121 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงรั้วรอบสนำมฟุตบอล
บริ เวณสนำมกีฬำหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ
ศรี คำ

กองช่ำง

122 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรี ต
บริ เวณสนำมกีฬำหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน

1,000,000.00

อิเล็กทรอนิ กส์ 90 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน
แผนงำนเคหะและชุมชน

240,000.00

เจำะจง

30 วัน

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

123 ส.ค. 61 - ก.ย.61 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์
บริ เวณสนำมกีฬำหมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำล้อ - ศรี คำ

กองช่ำง

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

967,000.00

อิเล็กทรอนิกส์ 120 วัน

หมำยเหตุ

