แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

ประเภทวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุดบั เพลิง
วัสดุอำหำรเสริ ม (นม)
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
งำนรักษำควำมสงบ ฯ
งำนรักษำควำมสงบ ฯ
งำนรักษำควำมสงบ ฯ
แผนงำนกำรศึกษำ
กำรเคหะและชุมชน
กำรเคหะและชุมชน
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท)

300,000
15,000
20,000
400,000
70,000
10,000
20,000
20,000
1,724,580
400,000
400,000
30,000
150,000

ประเภท

จำนวน
( บำท)

-

-

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ตอ้ งกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

14

ต.ค.61-ก.ย.62

15
16

ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มิ.ย.62

17
18
19

ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มิ.ย.62

20

ม.ค.62-มิ.ย.62

21

ม.ค.62-มิ.ย.62

22

ม.ค.62-มิ.ย.62

23

ม.ค.62-มิ.ย.62

ประเภทครุ ภัณฑ์
จัดซื้อชุดสำหรับห้องเรี ยนโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำภิรมย์
-ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้เบำะนวม จำนวน 30 ตัว
-เก้ำอี้สำนักงำนแบบล้อเลื่อน จำนวน 2
ตัว
- จัดซื้อชุดโซฟำ จำนวน 1 ชุด
-จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
สำหรับสำนักงำน 1 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ ดบุ๊ค
จำนวน 2 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่2
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่1
-เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท)

ประเภท

จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ ง
มอบ(วัน)

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

30,700

-

-

เฉพำะเจำะจง

30

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

18,000
15,000

7
7

10,000
3,500
16,000

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

32,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนคลัง

30,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนคลัง

22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนคลัง

7,900

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ตอ้ งกำรจัดหำ

24

ม.ค.62-มิ.ย.62

25

ม.ค.62-มิ.ย.62

26

ม.ค.62-มิ.ย.62

27

ม.ค.62-มิ.ย.62

28

ม.ค.62-มิ.ย.62

29

ม.ค.62-มิ.ย.62

30

ม.ค.62-มิ.ย.62

31

ม.ค.62-มิ.ย.62

32
33

ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มิ.ย.62

34
35

ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มิ.ย.62

รำยกำร/จำนวน(หน่ วย)

ประเภทครุ ภัณฑ์
-จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1เครื่ อง
-ชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด
-จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ แบบฉี ดหมึก
จำนวน 1 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำนักงำน จำนวน 2 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก ติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่ อง
-จัดซื้อตูเ้ ย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต จำนวน
1 เครื่ อง
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก แบบมัล
ติฟังก์ชนั่ จำนวน 2 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
สำนักงำน จำนวน 1 เครื่ อง
-จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1
-จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ ขำว/ดำ
-จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ชนิ ด มัลติฟังกชัน่
จำนวน 1 เครื่ อง
-จัดซื้อคอนโทรลไฟฟ้ ำ ควบคุมน้ ำ
-จัดซื้อปั๊ มน้ ำบำดำล

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ ง
มอบ(วัน)

แผนงำนรักษำควำมสงบฯ

9,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนรักษำควำมสงบฯ
แผนงำนรักษำควำมสงบฯ

22,000
7,900

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนกำรศึกษำ

32,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุ ข

4,300
9,400

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

15,800

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเคหะฯ
แผนงำนกำรเคหะฯ

16,000
22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนกำรเคหะฯ
แผนงำนกำรเคหะฯ

7,900
7,900

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนกำรพำณิ ชย์
แผนงำนกำรพำณิ ชย์

49,500
158,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

36

ต.ค.61-ก.ย.62

37

ต.ค.61-ก.ย.62

38

ต.ค.61-ก.ย.62

39

ต.ค.61-ก.ย.62

ประเภทค่ำใช้สอย
รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริ การ
จ้ำงบุคคลภำยนอก ดูแลสถำนที่
จ้ำงเหมำบุคคลดูแลโรงสู บน้ ำ ม.7
จ้ำงบุคคลดูแล ศพด.ทต.จุมจัง
-ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเซ่น ค่ำถ่ำยเอกสำรฯลฯ
รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริ การ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเซ่นค่ำถ่ำย
เอกสำร ฯลฯ
รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริ การ
เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเซ่นค่ำถ่ำย
เอกสำร ฯลฯ
รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริ การ
-จ้ำงเหมำเก็บขยะ จำนวน 3 คน 12
เดือน
-จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำน
หน่ วยแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 6 คน 12
เดือน
-จ้ำงบุคคลสำรวจ ข้อมูลสุ นัขและแมว
-เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเซ่นค่ำถ่ำย
เอกสำร ฯลฯ
-

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

งำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

462,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนคลัง

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

252,000

-

-

แผนงำนสำธำรณสุ ข

438,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข
แผนงำนสำธำรณสุ ข

12.000
198,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

40

ต.ค.61-ก.ย.62

41

ต.ค.61 –ก.ย.62

42

ต.ค.61-ก.ย.62

43

ต.ค.61

44

ต.ค.61

45
46

ต.ค.61
ต.ค.61

47

ต.ค.61-มี.ค.62

รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริ การ
จ้ำงบุคคลภำยนอก ดูแลระบบ
น้ ำประปำ จำนวน 3 คน
-ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆเซ่น ค่ำถ่ำยเอกสำรฯลฯ
เอกสำร ฯลฯ
-โครงกำรบำรุ งรักษำและปรับปรุ ง
ซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้ำงที่ถึงกำหนด
ระยะเวลำและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยู่ในควำมรับผิดชอบ
-โครงกำรส่ งนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่
ผูเ้ ข้ำร่ วมรับผิดชอบเข้ำร่ วมงำนกีฬำ
ต่ำงๆ
-โครงกำรเข้ำวัดปฏิบตั ธรรมช่วงระยะ
เข้ำพรรษำ
-ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันปิ ยะฯ
-โครงกำรประเพณี ออกพรรษำแห่
ปรำสำทผึ้งตำบลจุมจัง
-โครงกำรเทศบำลสัญจร

เงินนอก
งบประมำณ
จำนวน (บำท) ประเภท จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

แผนงำนกำรเคหะและชุมฯ

216,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเคหะและชุมฯ

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเคหะและชุมฯ

801,160

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

70,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

5,000
22,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

30,210

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

48

ต.ค.61-ก.ย.62

49

ธ.ค.61-ม.ค.62

50
51
52

ม.ค.62-มิ.ย.62
ม.ค.62-มี.ค.62
ม.ค.62-มี.ค.62

53

ม.ค.62

54

ม.ค.62-ก.ย.62

55

ม.ค.62-ก.ย.62

56

ม.ค.62-ก.ย.62

57

ก.พ. 62

58

ก.พ.62-มิ.ย.62

59

ก.พ. 62

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

หมวดค่ าใช้ สอย
-โครงกำรประชุมท้องถิ่นท้องที่และ
ส่ วนรำชกำร
-โครงกำรลดอุบตั ิเหตุอุบตั ภิ ยั ช่วง
เทศกำลบนท้องถิน่
โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบบริ กำร
หน่ วยแพทย์ฉุกเฉิน
โครงกำรแข่งขันกีฬำผูส้ ู งอำยุตำบลจุม
จัง
โครงกำรควบคุมป้ องกันโรคพิษสุ นัข
บ้ำ
โครงกำรดำเนิ นงำนป้ องกันควบคุม
โรคติดต่อ
โครงกำรส่ งเสริ มสนับสนุ นกำรให้
ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ
โครงกำรผูก้ ่อกำรดีป้องกันภัยกำร
จมน้ ำในเด็ก
โครงกำรส่ งเสริ มกำรดำเนินชิวติ ตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ำใช้จ่ำยหลักสู ตร เลี้ยงกุง้ ฝอยในบ่อ
ซีเมนต์

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนรักษำควำมสงบฯ

19,850

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนรักษำควำมสงบฯ

19,500
162,850
19,800

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7
7

แผนงำนกำรศำสนำฯ

65,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

80,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

120,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสำธำรณสุ ข

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ

29,800

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเกษตร

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนวำนกำรเกษตร

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

60

มี.ค.62

61

มี.ค.62

62

เม.ย.62

63
64

เม.ย.62
เม.ย. 62

65

เม.ย.62

66

เม.ย. 62

67

เม.ย.62-ก.ย.62

68

พ.ค.62-ก.ค.62

69

มิ.ย.-ส.ค.62

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

หมวดค่ าใช้ สอย
โครงกำรฝึ กอบรมทบทวนอำสำสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อน
-ค่ำใช้จ่ำยอบรมหลักสู ตร กำรเลี้ยงโค
เนื้ อ
--ค่ำใช้จ่ำยหลักสู ตรกำรผลิตกำรเพิ่ม
ผลผลิตอ้อย
โครงกำรก่อเจดียท์ รำย
โครงกำรจัดกิจกรรมมหกรรมมหำ
สงกำนต์ ร่ วมสื บสำน งำนประเพณี
โครงกำรบรรพชำสำมเณรและบวชศิล
จำริ ณีภำคฤดูร้อน
โครงกำรลดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั บน
ท้องถนน ช่วงเทศกำลสงกำนต์
โครงกำรฝึ กอบรมป้องกันและแก้ไข
ปั ญหำยำเสพติด
โครงกำรฝึ กอบรมอำชีพ กำรแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-โครงกำรส่ งเสริ มศักยภำพเยำวชน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบฯ

24,500

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเกษตร

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรเกษตร

20,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนกำรศำสนำ ฯ
แผนงำนกำรศำสนำ ฯ

20,000
200,000

-

-

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

7
7

แผนงำนกำรศำสนำ ฯ

10,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนรักษำควำมสงบฯ

19,850

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ

25,125

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ

40,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

50,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

7

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำรจัดหำ

70

ก.ค.62-ก.ย.62

71

ก.ค.62-ก.ย.62

72

ก.ค.62-.ส.ค.62

73

ก.ค.62-ส.ค.62

74

ต.ค.61-ก.ย.62

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

หมวดค่ าใช้ สอย
โครงกำรตรวจหำสำรเสพติดบุคลำกร
เทศบำลเพื่อจัดชุดตรวจสำรเสพติด
-โครงกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ ในเขต ทต.จุมจัง
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพทักษะควำมรู ้
แก่ผนู ้ ำ
-โครงกำรส่ งเสริ มภำวะผูน้ ำ แก่สตรี ใน
ชุมชนและพัฒนำสตรี ในด้ำนต่ำงๆ
ประเภทที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
ขนำด 81-100 คน ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดบูรพำภิรมย์ เทศบำลตำบล
จุมจัง อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสิ นธุ์

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร
จำนวน (บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ

3,600

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ

3,600

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ

50,000

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งฯ

50,000

เฉพำะเจำะจง

7

แผนงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำ

เงิน
อุดหนุ น
เฉพำะกิจ

3,032,300 ประกำศเชิญ
ชวน

180

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

จำนวน
(บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

ประเภททีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
75

ต.ค.61-ก.ย.61

76

ม.ค.62-มิ.ย.62

77

ม.ค.62-มิ.ย.62

โครงกำรก่อสร้ำงเสริ มผิวจรำจร
พำรำแอดฟัสต์คอนกรี ต ภำนใน
หมู่บำ้ น บ้ำนหนองแข้ ม.3 ม.15
และบ้ำนน้อยเจริ ญ ม.8 ม.11
ขนำดพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่ำ 6,900
ตำรำงเมตร
-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรถนน
คสล. บ้ำนโคกกลำง หมู่ที่ 6 ช่วงหลัง
บ้ำน-บ้ำนนำงปรำณี จำกเดิม) ยำว 160
ม. ก.1 ม. หนำ 0.15 ม.

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

-โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรถนน
คสล. บ้ำนหนองแข้ ม.3 สำยบ้ำนนำย แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ
ทองล้น ศรี รังษ์ ขนำดยำว 160 ม.กว้ำง
1 ม.หนำ 0.15 ม

-

100,000

เงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ

-

100,000

-

3,273,000 ประกำศ
เชิญชวน

90

เฉพำะเจำะจง

30

เฉพำะเจำะจง

30

หมำยเหตุ

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงาน เทศบาลตาบลจุมจัง
ลำดับที่

ช่วงเวลำที่ต้องกำร
จัดหำ

รำยกำร/จำนวน(หน่วย)

เงินงบประมำณ
แผนงำน/โครงกำร

จำนวน
(บำท)

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท จำนวน
( บำท)

วิธีจดั หำ

กำหนดส่ง
มอบ(วัน)

หมำยเหตุ

ประเภททีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
78

ม.ค.62-มี.ค.62

79

ม.ค.62-มิ.ย.62

-โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคก
ประสิ ทธิ์ ม.10 สำยบ้ำนนำงเอมอร
วิเศษดี- บ้ำนนำยทะยำ ศรี หำนำม
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม.ยำว 40
เมตร หนำ 0.15 ม.
-โครงกำรก่อสร้ำงถนน บ้ำนนำสีนวล
ม.5 สำยหน้ำ รพ.สต. บ้ำนนำสี นวล
ขนำดผิวจรำจรจกว้ำง 4.00 ม.ยำว 40
ม. หนำ 0.15 ม.

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

ลงชื่อ)..........................................

(ลงชื่อ).......................................

(นำงโสรญำ ศรี ชะตำ)

( นำงกำนท์ปิยำภรณ์ ตำลศรี )

นักวิชำกำรพัสดุ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

100,000

100,000

-

-

เฉพำะเจำะจง

30

-

-

เฉพำะเจำะจง

30

(ลงชื่อ)........................................
( นำยอภิศกั ดิ์

สังฆะวัน)

ปลัดเทศบำล

(ลงชื่อ)...........................................
( นำยวิวฒ
ั น์ หำญสินธุ์)
นำยกเทศมนตรี ตำบลจุมจัง

