
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลที่วัง 
เร่ือง แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

 *********************** 

   ด้วย เทศบาลต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เรื่อง ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ของเทศบาลต าบลที่วัง 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540   

   ดังนั้น เทศบาลต าบลที่วัง จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ    

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

                      
 

(นายเชาวลิต  เจริญพงศ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

1 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุส านักงาน กองสาธารณสุข 100,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

2 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุงานบา้นงานครัว กองสาธารณสุข 20,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

3 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุข 5,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

4 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 30

และส่ิงแวดล้อม

5 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข 25,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

6 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุข 10,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

7 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข 40,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

8 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุอืน่ กองสาธารณสุข 100,000.00 ตกลงราคา 3

และส่ิงแวดล้อม

9 ต.ค.59 - ก.ย.60 เกา้อีท้ างาน จ านวน 1 ตัว กองสาธารณสุข 3,000.00 ตกลงราคา 15

และส่ิงแวดล้อม

10 ต.ค.59 - ก.ย.60 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว กองสาธารณสุข 5,500.00 ตกลงราคา 7

และส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

แบบ ผด.2

วธิีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานสาธารณสุข

ของเทศบาลต าบลทีว่ัง

รายการ/จ านวน (หน่วย)

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

เงินงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

11 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุส านักงาน กองวชิาการ 30,000.00 ตกลงราคา 5

และแผนงาน

12 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวชิาการ 5,000.00 ตกลงราคา 5

และแผนงาน

13 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองวชิาการ 50,000.00 ตกลงราคา 5

และแผนงาน

14 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองวชิาการ 21,000.00 ตกลงราคา 5

จ านวน 1 เคร่ือง และแผนงาน

15 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุส านักงาน ส านักปลัด 100,000.00 ตกลงราคา 5

16 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส านักปลัด 5,000.00 ตกลงราคา 5

17 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส านักปลัด 10,000.00 ตกลงราคา 5

18 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด 35,000.00 ตกลงราคา 5

19 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 30,000.00 ตกลงราคา 5

20 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 50,000.00 ตกลงราคา

21 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด 30,000.00 ตกลงราคา 5

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

2

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

งานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานวางแผนสถติิและวชิาการ

งานวางแผนสถติิและวชิาการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานวางแผนสถติิและวชิาการ

งานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไป

งานวางแผนสถติิและวชิาการ



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

22 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 120,000.00 ตกลงราคา

23 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 150,000.00 ตกลงราคา 30

24 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด 10,000.00 ตกลงราคา 7

25 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 60,000.00 ตกลงราคา 7

26 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 10,000.00 ตกลงราคา 7

27 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 20,000.00 ตกลงราคา 7

28 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุส านักงาน กองการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 5

29 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 5

30 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 30,000.00 ตกลงราคา 5

31 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา 15,000.00 ตกลงราคา 5

32 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุส านักงาน กองชา่ง 70,000.00 ตกลงราคา 5

เงินนอกงบประมาณ
วธิีจัดหา หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

แผนงานการศึกษา

3

รายการ/จ านวน (หน่วย)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไป

เงินงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา

งานบริหารท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไป



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

33 ต.ค.59 - ก.ย.60 วดัสุไฟฟา้และวทิยุ กองชา่ง 300,000.00 ตกลงราคา 5

34 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุกอ่สร้าง กองชา่ง 800,000.00 ตกลงราคา 5

35 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองชา่ง 300,000.00 ตกลงราคา 5

36 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองชา่ง 400,000.00 ตกลงราคา 5

37 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย กองชา่ง 20,000.00 ตกลงราคา 30

38 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองชา่ง 70,000.00 ตกลงราคา 5

39 ต.ค.59 - ก.ย.60 วสัดุอืน่ ๆ กองชา่ง 20,000.00 ตกลงราคา 5

40 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน 1 ตัว กองชา่ง 15,000.00 ตกลงราคา 5

41 ต.ค.59 - ก.ย.60 ท่ัง จ านวน 2 ชดุ กองชา่ง 15,000.00 ตกลงราคา 5

42 ต.ค.59 - ก.ย.60 สวา่นไขควงไร้สาย จ านวน 1 ตัว กองชา่ง 8,000.00 ตกลงราคา 5

43 ต.ค.59 - ก.ย.60 กบไฟฟา้แบบมือถอื จ านวน 1 ตัว กองชา่ง 12,000.00 ตกลงราคา 5

4

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

44 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองเจียแบบมือถอื จ านวน 1 ตัว กองชา่ง 5,500.00 ตกลงราคา 5

45 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองตัดเหล็ก จ านวน 1 ตัว กองชา่ง 18,000.00 ตกลงราคา 5

46 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เคร่ือง กองชา่ง 21,000.00 ตกลงราคา 5

47 ต.ค.59 - ก.ย.60 เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง กองชา่ง 12,000.00 ตกลงราคา 5

48 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กองชา่ง 1,370,000.00 สอบราคา 120

เสริมเหล็กซอยบอ่หร่ัง หมู่ท่ี 1

49 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 523,000.00 สอบราคา 60

คอนกรีตสายซอยในค่าย หมู่ท่ี 10

50 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กองชา่ง 1,875,000.00 สอบราคา 90

เสริมเหล็กสายถ้ าประดู่ ตอนท่ี 2

หมู่ท่ี 10

51 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กองชา่ง 1,212,000.00 สอบราคา 30

เสริมเหล็กสายบนควน-บา้นผู้ใหญ่

เจียม หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 6

52 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 2,590,000.00 ประมูลจ้าง 90

คอนกรีตสายชอ่งประ-บอ่สองลูก ด้วยระบบ

หมู่ท่ี 9 อเิล็กทรอนิกส์

53 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 1,184,000.00 สอบราคา 90

คอนกรีตสายนาหลาน้ า หมู่ท่ี 4 - 11

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 

5

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

54 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 1,714,000.00 สอบราคา 90

คอนกรีตสายในค่าย - ถ้ าตลอด

หมู่ท่ี 10

55 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 656,000.00 สอบราคา 90

คอนกรีตสายนเลียบถนนสาย 403

56 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กองชา่ง 980,000.00 สอบราคา 90

สายโคกกฐิน-หนองพลับ หมู่ท่ี 7

57 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมบา้น กองชา่ง 1,067,000.00 สอบราคา 120

ในทอน หมู่ท่ี 1

58 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการกอ่สร้างระบบประปา กองชา่ง 753,000.00 สอบราคา 90

หมู่บา้น หมู่ท่ี 10

59 ม.ค.60 - มี.ค.60 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลดอนรัก กองชา่ง 205,000.00 สอบราคา 60

หมู่ท่ี 10

60 ก.ค.60 - ก.ย.60 โครงการปรับปรุงถนนสายดอนรัก กองชา่ง 1,314,000.00 สอบราคา 90

หมู่ท่ี 8

61 ก.ค.60 - ก.ย.60 โครงการปรับปรุงถนนสายนาเปล่ียน กองชา่ง 1,114,000.00 สอบราคา 60

หมู่ท่ี 6

62 ก.ค.60 - ก.ย.60 โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีหน้าส านักงาน กองชา่ง 806,000.00 ตกลงราคา 90

เทศบาลต าบลท่ีวงั

63 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า กองชา่ง 333,456.00 ตกลงราคา 90

ประปาส่วนภมูิภาค (สายอูว่นัชยั)

หมู่ท่ี 7

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

6

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

64 เม.ย.60 - มิ.ย.60 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า กองชา่ง 2,740,298.00 ประมูลจ้าง 90

ประปาส่วนภมูิภาค บา้นตลาดลาว ด้วยระบบ

บา้นไร่เหนือ,บา้นควนม่วง,บา้นท่าไฟ อเิล็กทรอนิกส์

หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 7

65 ธ.ค.59 - ส.ค.60 วสัดุส านักงาน กองคลัง 50,000.00 ตกลงราคา 3

66 ธ.ค.59 - ส.ค.60 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 40,000.00 ตกลงราคา 3

67 ธ.ค.59 - ส.ค.60 วสัดุอืน่ กองคลัง 5,000.00 ตกลงราคา 3

68 ธ.ค.59 - ส.ค.60 เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง 3,100.00 ตกลงราคา 7

69 ม.ค.60 - มี.ค.60 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักปลัด 20,000.00 ตกลงราคา 5

70 ม.ค.60 - มี.ค.60 เกา้อีท้ างาน จ านวน 7 ตัว ส านักปลัด 21,000.00 ตกลงราคา 5

71 ม.ค.60 - มี.ค.60 เกา้อีท้ างาน จ านวน 3 ตัว ส านักปลัด 9,000.00 ตกลงราคา 5

72 ม.ค.60 - มี.ค.60 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด 22,000.00 ตกลงราคา 7

73 ม.ค.60 - มี.ค.60 เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด 3,300.00 ตกลงราคา 7

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง

งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารงานคลัง

แผนงานเคหะและชมุชน

งานไฟฟา้ถนน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารงานคลัง
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รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ



 

ล าดับ ช่วงเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

74 ม.ค.60 - มี.ค.60 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด 3,200.00 ตกลงราคา 7

75 ม.ค.60 - มิ.ย.60 พดัลมต้ังโต๊ะ จ านวน 22 ตัว กองการศึกษา 37,400.00 ตกลงราคา 5

76 ม.ค.60 - มิ.ย.60 โทรทัศน์วงจรปดิ กองการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 15

   - กล้อง จ านวน 8 ตัว

   - เคร่ืองบนัทึกเทป จ านวน 2 ชดุ

      (ลงชือ่)..............................................................เจ้าหน้าทีพ่สัดุ

              (นางสาวอมรรัตน์  จินดาจันทร์)              (นางสาวพรรณี  สุกใส)

วธิีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

       (นายกญัช์  อนิทนู)

    (ลงชือ่)..........................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ   (ลงชือ่)......................................................ปลัดเทศบาล
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รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงานการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ


