แบบ ผ.ด.๒
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่
๑.

๒.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๐๐,๐๐๐

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

กาหนด
ส่งมอบงาน
(วัน)
๕ วัน

๒๕,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๕,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๕,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๘๔๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๘๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๘๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

หมายเหตุ

-๒–
ลาดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

๔.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
- ค่าเลี้ยงรับรอง (ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม)

๕.

เม.ย. ๖๒

๖.

๗.

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนด
ส่งมอบงาน
(วัน)

๗๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๓ วัน
๓ วัน

โครงการวันเทศบาล
- ค่าเครื่องเซ่นไหว้
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

พ.ค.๖๒-ก.ย.๖๒

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
- ค่าตอบแทน
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

๖๐๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

ส.ค.-ก.ย.๖๒

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลโพนทราย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

หมายเหตุ

-๓ลาดับที่

๘.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ธ.ค.๖๑ และ เม.ย. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
๖๒
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์
- วัสดุอุปกรณ์โครงการฯ
- ค่าเครื่องดื่ม

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

๑๕,๐๐๐

โครงการจัดงานวัน อปพร.
- ค่าอาหารและน้าดื่ม
- ค่าวัสดุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

๙.

มี.ค.๖๒

๑๐.

เม.ย.-มิ.ย. ๖๒

โครงการรักษาความปลอดภัยและ
ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๑.

เม.ย.๖๒

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ
- ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ
- ค่าถุงของขวัญ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
งานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

๑๒.

พ.ย.๖๑- ส.ค.๖๒

โครงการ น้าคือชีวิต : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ
-ค่าจัดซื้อพันธุ์พืช
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

หมายเหตุ

-๔ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

๑๓.

ก.ค.- ก.ย.๖๒

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ แผนงานการเกษตร
เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้า”
งานส่งเสริมการเกษตร
- ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

๑๔.

ม.ค.-ก.พ.๖๒

โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่
- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
- คู่มือการจัดเก็บรายได้
- วัสดุอุปกรณ์โครงการฯ

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

จานวน(บาท)
๒๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๗,๖๐๐
๑๒,๐๐๐
๔๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๗ วัน
๗ วัน
๕ วัน

๑๕.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๗.

พ.ย. ๖๑-มี.ค. 62

โครงการคนโพนทรายรักการอ่าน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๘.

พ.ค.-ก.ย. ๖๒

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าสื่อการเรียนการสอน

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๕ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๙.

ม.ค.๖๒

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
แผนงานการศึกษา
- ค่าการแสดงบนเวที ๔ รางวัล
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- รางวัลและของขวัญเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเด็ก- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

๖๐,๐๐๐

๒๐.

เม.ย.๖๒

โครงการปัจฉิมนิเทศและการ
แสดงผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลโพนทราย
- ค่าวัสดุดาเนินการ
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าตอบแทนวิทยากร

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๑.

ก.พ.๖๒

โครงการผู้ปกครองร่วมใจเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็กสมวัย จัด
ประสบการณ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
- ค่าพาหนะ
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวิทยากร
- ค่าวัสดุ

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๔๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๖ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

๒๒.

พ.ค.-มิ.ย.๖๒

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
เทศบาลตาบลโพนทราย
- เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท
- รางวัลขบวนเกียรติยศ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนพิธีกร
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓๓๐,๐๐๐

๒๓.

ธ.ค.๖๑-ม.ค.๖๒

โครงการพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
และวันขึ้นปีใหม่
- ค่าเครื่องเซ่นไหว้
- ค่าปัจจัยถวายพระและพราหมณ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑๕,๐๐๐

-

๒๔.

พ.ย.๖๒

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
- เงินรางวัลประกวดนางนพมาศ
นันทนาการ
- รางวัลขวัญใจมหาชน
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- เงินรางวัลประกวดกระทงสวยงาม
- ค่าขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ
จานวน ๑๑ หมู่บ้าน
- ค่ากิจกรรมแสดงบนเวที
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

๗๐,๐๐๐

-

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๗ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

๒๕.

ก.พ. ๖๒

๒๖.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

โครงการกีฬาหน่วยงานท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอโพนทราย
- วัสดุกีฬา
- ชุดกีฬา
- วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
นันทนาการ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
บดินทรเทพยวรางกูล ๒๘ กรกฎาคม
- วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕
-วันคล้ายวันเฉลิมพระราชสมภพของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓
ตุลาคม
- วันคล้ายวันเฉลิมพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระษา พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอลุยเดช บรมนาถบพิตร

จานวน(บาท)
๕๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๕,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๒,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๘ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๗.

มี.ค. ๖๒

โครงการประกวดวงดนตรีเยาวชน
ครั้งที่ ๓ ( Phonsat Music
Contest ๒๐๑๙#๓)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

๓๐,๐๐๐

๒๘.

มี.ค. - เม.ย. ๖๒

โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพ
ติด “ทต.โพนทรายคัพ” ครั้งที่ ๔
- ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าเงินรางวัล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
- ค่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๙.

ก.ค. - ก.ย. ๖๒

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
- ค่าวัสดุกีฬา
- ค่าชุดกีฬา
- ค่าวัสดุ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๐.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนงานสาธารณสุข
๔๕๐,๐๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

-๘ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๒.

ส.ค.๖๒

โครงการบ้านเรือนน่าอยู่หมู่บ้าน
สะอาด
- ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุทางการเกษตร
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

แผนงานสาธารณสุข
๓๐,๐๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น

๓๓.

มี.ค. ๖๒

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แผนงานสาธารณสุข
๒๘,๐๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๔.

ก.พ. ๖๒

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น

๕,๖๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๕.

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ต.ค. ๖๑- ก.ย. ๖๒ โครงการคัดแยกขยะโพนทรายร่วนใจ
ไร้ขยะชุมชน
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ

-๙ลาดับที่

๓๖.

๓๗.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

ม.ค.๖๒-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

วัสดุสานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

๘๐,๐๐๐

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๔๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๐ ลาดับที่

๓๘.

๓๙.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒๐๐,๐๐๐

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๐๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๑ ลาดับที่

๔๐.

๔๑.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

ม.ค-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครื่องแต่งกาย

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๔๐,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๔๒.

เม.ย.-มิ.ย.๖๒

วัสดุดับเพลิง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๔๓.

ม.ค.-ก.ย.๖๒

วัสดุการเกษตร

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

๒๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๒ ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

๔๔.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

วัสดุอื่นๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

๔๕.

พ.ย.๖๑-ก.ย.๖๒

วัสดุอาหารเสริม(นม)

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๔๖.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๔๗.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

๔๘.

จานวน
(บาท)
๘๗,๖๐๐

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๑,๐๙๖,๐๗๕

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้า ถนน

๑๐๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

วัสดุก่อสร้าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้า ถนน

๕๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

วัสดุประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

๓๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

๔๙.

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

ค่าไปรษณีย์

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓ วัน

๕๐.

ม.ค.-ก.ย.๖๒

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

๒๒,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

หมายเหตุ

- ๑๓ -

ลาดับที่

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

๕๑.

ม.ค.-ก.ย.๖๒

๕๒.

มิ.ย.๖๒

๕๓.

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ครุภัณฑ์การเกษตร
-เครื่องผสมปุ๋ย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จาก
ถนน คสล. เดิม ถึงที่นางณัฐพร สิงห์
นาครอง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร
ระยะทาง ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๑๕๙ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
สองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สาย
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หลังโรงฆ่าสัตว์ จากถนน คสล. เดิม
ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกว้าง ๔
เมตร ระยะทาง ๕๙ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่
น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร ลงลูก
ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด O
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จานวน
๗ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

จานวน(บาท)
๕๕,๐๐๐

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)
-

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

เฉพาะเจาะจง

๕ วัน

๘๓,๒๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๑๒๙,๖๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๔ ลาดับที่

๕๔.

๕๖.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สาย
ข้างสถานีตารวจภูธรโพนทราย จาก
ถนนประชาสุขสันต์ ถึงทางหลวง
ชนบทสาย ๓๐๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๕
เมตร ระยะทาง ๑๙๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๔๘๙,๗๐๐

-

-

เฉพาะเจาจง

๔๕ วัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้งาถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ จาก
ถนน คสล. เดิม หลังโรงเรียนเมือง
โพนทราย ไปทางทิศใต้ ผิวจราจร
กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๒ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.
รวมไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐
เมตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๔๙,๕๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๕ ลาดับที่

๕๗.

๕๘.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ซอย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ข้างบ้านอาจารย์คณิต ศรีใส ไปทาง
ทิศใต้ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร
ระยะทาง ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อย
กว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร วาง
ท่อระบายน้า คสล. ขนาด O ๐.๔๐ x
๑.๐๐ เมตร จานวน ๑ จุด จานวน ๕
ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ทาง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ไปหนองหิน จากทางหลวงชนบท
สาย ๓๐๑๒ ไปทางทิศใต้ ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.
รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐
เมตร วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด
O ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๒
จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๑๑๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๓๙๓,๓๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๗ ลาดับที่

๕๙.

๖๐.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ก.พ-ก.ย.๖๐

ก.พ-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ จาก งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน คสล. เดิมหลังโรงเรียนทราย
ทองวิทยาไปทางทิศใต้ ผิดจราจร
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.
รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๕๐
เมตร วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด
O ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๒ จุด ๆ ละ
๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สาย
หลังบ้านนายสฤษดิ์ ดีวงษา ผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๘๙
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๓๒๐,๕๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

๑๔๖,๖๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๘ ลาดับที่

๖๑.

๖๒.

๖๓.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ หน้า
บ้านนายเดชา รัตนเถลา ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สาย
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หน้าบ้านนางสอน วิเศษวงศา ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๔
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ ๐.๐๕
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนน คสล. ตลาดสด
เทศบาล หมู่ที่ ๙ กว้า ๙.๕๐ เมตร
ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๑๔๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๓๘,๙๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

๒๒๘,๒๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

๗๑,๒๐๐

-

-

ตกลงราคา

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๙ ลาดับที่

๖๔.

๖๕.

๖๖.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. เขต ๑
จานวน ๕ จุด พื้นที่ คสล. รวม
๑๓๗.๔๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๗๓,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. เขต ๒
จานวน ๗ จุด พื้นที่ คสล. รวม
๓๔๖.๓๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร วางท่อระบายน้าขนาด O
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว
จานวน ๗ ท่อน ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๑๘๕,๘๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๑๓๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ลงหินย่อยหนองสิมสาธารณ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประโยชน์ ๓/๔” พื้นที่รวม ๑,๒๒๔
ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ
ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๔๐
ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้า
ขนาด O ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อม
ยาแนว จานวน ๔ ท่อน บ่อพัก คสล.
๑ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

หมายเหตุ

.
- ๒๐ -

ลาดับที่

๖๗.

๖๘.

๖๙.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ก.พ-ก.ย.๖๒

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ ๗ สายข้างบ้านนายเชิด สอนอาษา
จากถนน คสล. เดิม ไปทางทิศใต้ ผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๕๐
เมตร ดินถมสูง ๐.๓๐ เมตร ลูกรัง
หนา ๐.๑๐ เมตร
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ ๗ จากหลังวัดประทุมทองหนองบัว
ถึงถนน คสล. เดิม ผิวจราจรกว้าง ๔
เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ดินถมสูง
๐.๔๐ เมตร ลงลูกรังหนา ๐.๑๐
เมตร วางท่อ คสล. ขนาด O ๐.๔๐ x
๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว จานวน ๓
จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ ๘ จากบ้านนายสมชาย อะรัญ ถึง
บ้านนายบุญเสาร์ มูลเซอร์ ผิวจราจร
กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร
ดินถมสูง ๐.๓๐ เมตร ลูกรังหนา
๐.๑๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด O
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว
จานวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม
๑๐ ท่อน

ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๓๔,๙๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๗๑,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๕๐,๒๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

หมายเหตุ

- ๒๑ ลาดับที่

๗๐.

๗๑.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ๑๓ สายหลัง อู่ ส.เจริญยนต์ จาก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๘๖
ถึงหลังบ้านนายทวี ศรีคาภา ผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๒๔
เมตร ดินถมสูง ๐.๕๐ เมตร ลูกรัง
หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อ คสล.
ขนาด O ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อม
ยาแนว จานวน ๒ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน
รวม ๑๐ ท่อน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อ คสล.
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายโกวิทย์ แก้วผัด
ถึงทางหลวงชนบท สาย ๓๐๑๒ ท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด O ๐.๖๐ x
๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๙๔ ท่อน บ่อ
พักจานวน ๑๕ บ่อ ความยาวรวม
๒๐๙ เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๖๔,๓๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

๒๙๔,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ๒๒ ลาดับที่

๗๒.

๗๓.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ก.พ-ก.ย.๖๒

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อ คสล.
หมู่ที่ ๗,๑๓ จากบ้านนายชาย ผุดบัว
ดง ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
๒๐๘๖ ท่อระบายน้า คสล. ขนาด O
๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๙๔
ท่อน บ่อพักจานวน ๑๕ บ่อ ความ
ยาวรวม ๒๐๙ เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก.พ-ก.ย.๖๒

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ ๙ จากหน้าปั๊มไพโรจน์ปิโต
เลี่ยม ถึงท่อระบายน้าเดิม ท่อระบาย
น้า คสล. ขนาด O ๐.๖๐ x ๑.๐๐
เมตร จานวน ๓๑๘ ท่อน บ่อพัก
จานวน ๒๕ บ่อ ความยาวรวม ๓๔๓
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๙๓,๗๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๔๕ วัน

๔๗๖,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ๒๓ ลาดับที่

๗๔.

๗๕.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ก.พ-ก.ย.๖๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักหมู่ที่
๑๑ จากหน้าบ้านนางเตือน บางโท
ไปทางทิศตะวันออกถึงระบบระบาย
น้าเดิม ท่อระบายน้า คสล. ขนาด O
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๐๑
ท่อน บ่อพักจานวน ๘ บ่อ ความยาว
รวม ๑๐๙ เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

ก.พ-ก.ย.๖๒

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ขุดลอกรางระบายน้า หมู่ที่ ๑๑ ซอย
ข้างการไฟฟ้าโพนทราย จากทาง
หลวงชนบทสาย ๓๐๑๒ ไปทางทิศใต้
ท่อระบายน้า คสล. ขนาด O ๐.๔๐ x
๑.๐๐ เมตร จานวน ๙๘ ท่อน บ่อ
พักจานวน ๑๑ บ่อ ความยาวรวม
๑๐๙ เมตร ขุดลอกรางระบายน้ายาว
๑๙๗ เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๑๑๒,๘๐๐

-

-

ตกลงราคา

๔๕ วัน

๑๓๔,๔๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

หมายเหตุ

- ๒๔ ลาดับที่

๗๖.

๗๗.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา
ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

รายการ/จานวน(หน่วย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คสล. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ ๑๑ จากทางหลวงชนบทสาย
๓๐๑๒ ไปทางทิศใต้ถึงสี่แยกกลาง
หมู่บ้าน ท่อระบายน้า คสล. ขนาด O
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๖๑
ท่อน บ่อพักจานวน ๑๒ บ่อ ความ
ยาวรวม ๑๗๓ เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกาหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒
จากหลังบ้านนายอโณทัย หะโท ถึง
ข้างบ้านนางสมชา สุขสีดา ท่อ PVC
O ๔” ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๕๙ เมตร บ่อ
พัก ๘ บ่อ ร่องระบายน้าคอนกรีต
ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

๑๘๓,๕๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๖๐ วัน

๓๙,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๒๕ ลาดับที่

๗๘.

๗๙.

๘๐.

๘๑.

ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา

รายการ/จานวน(หน่วย)

ก.พ-ก.ย.๖๒

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงทางระบายน้า หมู่ที่ ๑๔
จากข้างร้านสุบรรณการยาง ถึงบ้าน
นายถาวร อาจวงษา ท่อระบายน้า
คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร
จานวน ๔๙ ท่อน บ่อพักจานวน ๘
บ่อ ความยาวรวม ๕๗ เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๑๐๐,๒๐๐

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

๑๙๕,๐๐๐

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรังปรุงภูมิทัศน์หนองยาง หมู่ที่ ๔
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เจาะน้าบาดาล จานวน ๒ บ่อ (บ่อ
ขยะและบ่อสิ่งปฏิกูล ) (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

ก.พ-ก.ย.๖๒

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

วิธีจัดหา

กาหนดส่ง
มอบงาน

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๑๖๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๓๐ วัน

๑๕,๐๐๐

-

-

เฉพาะเจาะจง

๗ วัน

จานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จานวน
(บาท)

หมายเหตุ

