
 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

93 ต.ค58-ก.ย59 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 12,000

ทองถิ่น

94 ต.ค.58-ก.ย.56 โครงการอรณรงคปองกันยาเสพติดใน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 357,000

สถานศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 118,000

95 ต.ต58-ก.ย.59 โครงการพัฒนาการจัดการศักษาโดยเริ่มใช สำนักการศึกษา0 งานระดับกอนวัยเรียน 3,000,000

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น งานระดับมัธยมศึกษา 1,000,000

96 ต.ต58-ก.ย.59 เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 7,822,400

งานระดับมัธยมศึกษา 300,000

97 ต.ต58-ก.ย.59 คาใชจายในการปรับปรังหลักสูตรสถานศึกษา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 60,000

ชลประทาน ชุมชนโพธ์ิไทร งานระดับมัธยมศึกษา 20,000

98 ต.ต58-ก.ย.59 คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,400

ความเร็วสูง งานระดับมัธยมศึกษา 16,800

99 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาครู สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 267,000

งานระดับมัธยมศึกษา 57,000

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

เบิกตามคำส่ัง

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

100 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 160,000 ตกลงราคา 5 วัน

ในสถานศึกษา

101 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 300,000

งานระดับมัธยมศึกษา 100,000

102 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 300,000

งานระดับมัธยมศึกษา 100,000

103 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

สังกัดเทศบาล งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

104 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 300,000

จัดทำแผนพัฒนาดีเดน งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

105 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำศูนยการเรียนรูสำหรับ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,000

เด็กปฐมวัย

106 ต.ค.58-ก..ย.59 คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 519,000

งานระดับมัธยมศึกษา 150,000

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559(1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

107 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินรายหัว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 3,193,400

งานระดับมัธยมศึกษา 729,200

108 ต.ค.58-ก..ย.59 คาหนังสือเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 881,341

งานระดับมัธยมศึกษา 183,363

109 ต.ค.58-ก..ย.59 คาอุปกรณการเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 591,440

งานระดับมัธยมศึกษา 87,660

110 ต.ค.58-ก..ย.59 คาเครื่องแบบนักเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 566,355

งานระดับมัธยมศึกษา 94,200

111 ต.ค.58-ก..ย.59 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,613,960

งานระดับมัธยมศึกษา 366,260

112 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจัดการเรียนการสอนรายหัว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 278,800

113 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุอื่นๆ (อาหารเสริมนม สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 11,109,391 กรณีพิเศษ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

114 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือล็อกเกอรเก็บรองเทา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 18,000 ตกลงราคา 5 วัน

115 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ่ือทีวีจอแบน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 52,800 ตกลงราคา 5 วัน

116 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือกลองวงจรปด สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 22,600 ตกลงราคา 5 วัน

117 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือล็อกเกอรเก็บที่นอน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

118 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือพัดลมโคจร สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

119 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเอนกประสงค สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 500,000 สอบราคา

โรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ)

120 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 600,000 สอบราคา

อาคารประกอบ

121 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 15,580,000

122 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมขาราชการครูบำนาญ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,000

จังหวัดกาฬสินธุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559(1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

เบิกจายใหสมาคม

เบิกจายให ร.ร.สพฐ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

123 ต.ค.58-ก..ย.59 โครวงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

124 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินรายหัว (Top Up) สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 160,000

125 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสมองใส สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 820,000

126 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเขาคายวิชาการ สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

127 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและ สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 200,000 สอบราคา

อาคารประกอบ

128 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนยเด็กเล็ก สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 18,000

129 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 6,000

130 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปจฉิมนิเทศน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

131 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

132 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 500,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559(1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

โอนงบประมาณใหโรงเรียนดำเนินการ

เบิกตามคำส่ังเจาหนาที่

เบิกตามคำส่ังเจาหนาที่



 แบบ ผด 2
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ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

133 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 80,000          ตกลงราคา 5 วัน

134 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพอแมคนที่สอง สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 300,000        ตกลงราคา 5 วัน

135 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดงานวันครู สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 90,000          ตกลงราคา 5 วัน

136 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมของพนักงานครูและบุคลากร สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

ทางการศึกษา

137 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเขาคายเยาวชน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

138 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

139 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ทางการเรียน

140 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุม สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 200,000        ตกลงราคา 5 วัน

จังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12

141 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการนิเทศภายใน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

142 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 250,000        ตกลงราคา 5 วัน

ทางการเรียน ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

143 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          

ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

144 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          

ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

145 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคม สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          

จังหวดกาฬสินธุ ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

146 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง กส. สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          

ศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

147 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันกีฬาสังกัดองคกรปกครอง สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 350,000        ตกลงราคา 5 วัน

สวนทองถิ่น

งบประมาณ

เบิกจายใหสมาคม

เบิกจายใหสมาคม

เบิกจายใหสมาคม

เบิกจายใหสมาคม

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

148 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาล สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

เมืองกาฬสินธุ

149 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กเยาวชน สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 200,000        ตกลงราคา 5 วัน

ประชาชน

150 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 60,000          ตกลงราคา 5 วัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุมินิมาราธอน

151 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 60,000          ตกลงราคา 5 วัน

152 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 150,000        ตกลงราคา 5 วัน

ทองถิ่น สัมพันธสมานฉันทปรองดอง

153 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิค สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

154 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงกาปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 950,000        สอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

155 ต.ค.58-ก..ย.59 ประเพณีวันปใหม สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

156 ต.ค.58-ก..ย.59 ประเพณีวันสงกรานต สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 400,000        ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

157 ต.ค.58-ก..ย.59 งานบวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ ปูหาญ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

และศาลหลักเมือง และนันทนาการ

158 ต.ค.58-ก..ย.59 งานประเพณีแหเทียน สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 350,000        ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

159 ต.ค.58-ก..ย.59 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 150,000        ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

160 ต.ค.58-ก..ย.59 งานประเพณีวันลอยกระทง สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 350,000        

และนันทนาการ

161 ต.ค.58-ก..ย.59 งานประเพณีบุญซำฮะ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 200,000        ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

ตกลงราคา  5 วัน



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

162 ต.ค.58-ก..ย.59 งานเฉลิพมพระเกียรติ "พระบาทสมด็จ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช" และนันทนาการ

163 ต.ค.58-ก..ย.59 ซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 22,000          ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

164 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือเกาอี้ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 14,900          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

165 ต.ค.58-ก..ย.59 เครื่องคอมพิวเตอร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 46,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

166 ต.ค.58-ก..ย.59 เครื่องพิมพเลเซอร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 7,400            ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

167 ต.ค.58-ก..ย.59 เครื่องพิมพมัลติมิเดีย สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 7,600            ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

168 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

169 ต.ค.58-ก..ย.59 คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

170 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 1,000            ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

171 ต.ค.58-ก..ย.59 คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 840,000        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

172 ต.ค.58-ก..ย.59 คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 400,000        ตกลงราคา 5 วัน

ราชอาณาจักร การศึกษา

173 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

174 ต.ค.58-ก..ย.59 คาเชื่อมตออินเตอรเน็ต สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 6,000            

การศึกษา

175 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำนักงาน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 150,000        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

จายตามใบแจงหนี้ ศพด.ทม.กส.



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

176 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

177 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

178 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุกอสราง+ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

179 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ราชอาณาจักร การศึกษา

180 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุการเกษตร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

181 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

182 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุกีฬา สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

183 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

184 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

185 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

186 ต.ค.58-ก..ย.59 คาน้ำประปา สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 755,200        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

187 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโทรศัพท สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 25,000          ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

188 ต.ค.58-ก..ย.59 คาไฟฟา สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 832,000        ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

189 ต.ค.58-ก..ย.59 สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษา

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

190 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำนักงาน สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 40,000 ตกลงราคา 5 วัน

191 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

192 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

193 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

194 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 40,000          ตกลงราคา 5 วัน

195 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

196 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 1,000 ตกลงราคา 5 วัน

197 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการ สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

198 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

199 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 200,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

200 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

201 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 250,000 ตกลงราคา 5 วัน

1. กิจกรรมคลีนิกรักษาสัตว ทม.กส.

2.กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบา

3. กิจกรรมรณรงคโรคปากเทาเปอยในโค-

กระบือ

202 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 3,000 ตกลงราคา 5 วัน

จากสัตวสูคน

203 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

204 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

205 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิต สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

ประจำวัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

206 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูนำจิคอาสา สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 1,000,000 ตกลงราคา 5 วัน

และผูนำชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

207 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมสุขภาพทารกและมารดา สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

ระหวางต้ังครรภ

208 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร (21,000) สำนักการสารณสุข งานบริการฯ ตกลงราคา 5 วัน

1.เครื่องคอมพิวเตอร 16,000

2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 3,700            

3.เครื่องสำรองไฟ 1,700

209 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

210 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

211 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 8,000 ตกลงราคา 5 วัน

212 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุกอสราง สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 1,800,000 ตกลงราคา 5 วัน

213 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 540,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

214 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 840,000 ตกลงราคา 5 วัน

215 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

216 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุการเกษตร สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

217 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุอื่นๆ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

218 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 1,500,000 ตกลงราคา 5 วัน

219 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

220 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

221 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฝาระวังแหลงน้ำธรรมชาติและ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 83,000 ตกลงราคา 5 วัน

สถานที่กำจัดขยะ

222 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)
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ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

223 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการติดต้ังถังดักไขมัน สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 15,000 ตกลงราคา 5 วัน

224 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการผลิตปุยอินรียจดวยไสเดือนดิน สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

225 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกำจัดขยะพิษ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

226 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการลอกทอระบายน้ำ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 15,000 ตกลงราคา 5 วัน

227 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการลางทำความสะอาดตลาด สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 130,000 ตกลงราคา 5 วัน

228 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 2,730,000 ตกลงราคา 5 วัน

ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน

229 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 90,000 ตกลงราคา 5 วัน

และอาหารปลอดภัย

230 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกีฬาตลาดสัมพันธ สมานฉันท สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

231 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผงลอย ตลาดและตลาดโตรุง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ
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ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

232 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตรดาน สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

ส่ิงแวดลอม (LA-21)

233 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกำจัดขยะปุยอินทรียในชุมชนดวย สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

วิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภาพ

234 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. ซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพายแบบ สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 38,000 ตกลงราคา 5 วัน

ขอแข็ง

235 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

236 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการ สำนักการชาง แผนงานเคหะฯ 840,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

237 ต.ค.58-ก..ย.59 คาธรรมเนียมในการพิสูจนรังวัด สำนักการชาง แผนงานเคหะฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 
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ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

238 ต.ค.58-ก..ย.59 ที่ดินและส่ิงกอสราง สำนักการชาง แผนงานเคหะฯ 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

239 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำบอบำบัด สำนักการชาง แผนงานเคหะฯ 96,000          ตกลงราคา 5 วัน

น้ำเสีย งานบำบัดฯ

240 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ สำนักการชาง แผนงานเคหะฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

241 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำนักงาน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

242 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,000,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

243 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

244 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุกอสราง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 3,000,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

245 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

246 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

247 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุการเกษตร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

248 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

249 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

250 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 120,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

251 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุวิทยาศาสตร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

252 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำรวจ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

253 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุอื่นๆ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

254 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุอื่นๆ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

255 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑสำนักงาน สำนักการชาง

1.เกาอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมฯ 42,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

2. เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง 10 ตัว แผนงานอุตสาหกรรมฯ 22,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปฯ

3. โตะหมูบูชา 1 ชุด แผนงานอุตสาหกรรมฯ 9,500 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปฯ

4. โตะคอมพิวเตอร จำนวน 2 ตีว แผนงานอุตสาหกรรมฯ 3,900 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

256 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,019,000 สอบราคา 120 วัน

รูปตัวยูซอยลำสระคลอง งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

257 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 714,000 สอบราคา 90 วัน

ซอยน้ำทิพยฝวขวามือ งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

258 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยกุดยาง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 275,000 สอบราคา 60 วัน

สามัคคี 1 ตอจากโครงการเดิม งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

259 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 930,000 สอบราคา 120 วัน

ซอยทาสินคา 5 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

260 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 210,000 สอบราคา 60 วัน

ทาสินคาเชื่อมถนน ค.ส.ล.ตำบลลำพาน งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

261 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 561,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 8 ตอจากเดิม งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

262 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางลานกีฬา. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 375,000 สอบราคา 90 วัน

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

263 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 195,000 สอบราคา 60 วัน

รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 18 งานกอสราง

(ซอยบานนางสาวกาญจนา  นรสาร) โครงสรางพื้นฐาน

264 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางทางเดิมริมตลิ่ง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 600,000 สอบราคา 90 วัน

หนองไชยวาน งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

265 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 299,000 สอบราคา 120 วัน

รูปตัวยู ซอยอบานพอใหญสมศรี งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

266 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปรับปรุงทางเทาถนนแกงสำโรง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 650,000 สอบราคา 90 วัน

ฝงขวามือจากวัดใตโพธ์ิค้ำถึงแยกศาล งานกอสราง

หลักเมือง โครงสรางพื้นฐาน

267 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการปรับปรุงทางเทาถนนแกงสำโรง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 650,000 สอบราคา 90 วัน

ฝงขวามือจากวัดใตโพธ์ิค้ำถึงแยกศาล งานกอสราง

หลักเมือง โครงสรางพื้นฐาน

268 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 129,000 สอบราคา 60 วัน

ซอยพิมพะนิตย 1 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

269 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยพิศมัย สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 122,000 สอบราคา 60 วัน

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

270 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 3 สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 115,000 สอบราคา 90 วัน

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

271 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซ.วรัญญา 1 สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 110,000 สอบราคา 60 วัน

เชื่อมซอยคำผล งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

272 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 588,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยแยกมาปราณีต (เทศบาล 27) งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

273 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 99,000 ตกลงราคา 90 วัน

ประตูวัดประชานิยมดานทิศใต 72/89 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

274 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 310,000 ตกลงราคา 90 วัน

รอบวัดประชานิยมดานทิศใต งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

275 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 312,000 ตกลงราคา 90 วัน

ซอยวิโรจนรัตน 1ตอจากโครงการเดิม งานกอสราง

(ซอยหมอเป) บานโดม โครงสรางพื้นฐาน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

276 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 230,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยประดิษฐ 5 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

277 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 283,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยบานพอใหญทัย ถนนสิทธิเดช งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

278 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการขยายผิวจราจร และกอสรางราง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 566,000 สอบราคา 90 วัน

ระบายน้ำ ค.ส.ล.รุปตัวยู ซ.อนรรฆนาค 13 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

279 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเยื้อง สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 92,000 ตกลงราคา 30 วัน

หอพักศิวากร งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

280 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 308,000 สอบราคา 90 วัน

ซอยบานนางหนูแพรว ถนนพิมพะนิตย งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

281 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 245,000 สอบราคา 90 วัน

พิมพพะนิตย (ทางเขาบอตกปลา) งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

282 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยตรงขาม สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 345,000 สอบราคา 90 วัน

วิทยาลัยสารพัดชาง งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

283 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมระบบ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,250,000 สอบราคา 120 วัน

ระบายน้ำซอยขางรานขนมจีน (ตรงขาม งานกอสราง

สนามกีฬากลาง)ตอจากโครงการเดิม โครงสรางพื้นฐาน

284 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยประศักด์ิ1 สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 153,000 สอบราคา 60 วัน

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

285 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 497,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยแลคตาซอยถนนทุงศรีเมือง งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

286 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 278,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยบานคุณยายบัววัณย งานกอสราง

ถนนทุงศรีเอง โครงสรางพื้นฐาน

287 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 171,000 สอบราคา 60 วัน

รูปตัวยู ซอยแยกขางโรงเรียนเมืองกาสินธุ งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

288 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,632,000 สอบราคา 120 วัน

หลังแขวงการทางกาฬสินธุถึงหนาศูนย งานกอสราง

เครื่องจักรกล โครงสรางพื้นฐาน

289 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 682,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ทางเขาตลาดรวมใจการเกษตร งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

290 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 246,000 สอบราคา 90 วัน

รูปตัวยู ซอยโยสะอาด งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

291 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,439,000 สอบราคา 150 วัน

ถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

292 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 850,000 สอบราคา 120 วัน

รูปตัวยู ซอยหนาโรงเรียนอนุบาลทุงมน งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

293 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลติกท สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 530,000 สอบราคา 120 วัน

คอนกรีต ถนนทางเขาหมูบานในฝน งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

294 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อม สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 182,000 สอบราคา 60 วัน

ซอยหาดลำดวน 1 และหาดลำดวน 2 งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

295 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ลูกรัง หลังหมูบาน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 95,000 สอบราคา 30 วัน

หมอสมอาจ งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งานโครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

296 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 523,000 สอบราคา 120 วัน

รูปตัวยู ซอยตรงขามโรงสีบุญสมดุล งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

297 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 228,000 สอบราคา 60 วัน

เขียวสัมพันธุ ตอจากโครงการเดิม งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

298 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 86,000 สอบราคา 60 วัน

ซอยพัฒนโพธ์ิ งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

299 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางถนน ลูกรัง ซอยรวยบุญ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 231,000 สอบราคา 60 วัน

รีสอรท งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

300 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,107,000 สอบราคา 150 วัน

รูปตัวยู ซอยประชาสัมพันธ งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

1 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

2 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 700,000        ตกลงราคา 5 วัน

3 ต.ค.58-ก..ย.59 คารับวารสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

4 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซักฟอก สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

5 ต.ค.58-ก..ย.59 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000        ตกลงราคา 5 วัน

บุคคล

6 ต.ค.58-ก..ย.59 คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

7 ต.ค.58-ก..ย.59 คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 500,000        ตกลงราคา 5 วัน

ราชอาณาจักร

8 ต.ค.58-ก..ย.59 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

พวงมาลา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

9 ต.ค.58-ก..ย.59 คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000            

10 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจัดงานอื่นๆ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

11 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล

12 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบั้ติงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

13 24-เม.ย-59 โครงการจัดงานวันเทศบาล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

14 24-เม.ย-59 โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

ป 2559

15 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำรายงานของฝายบริหาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

และฝายสภาเทศบาล

16 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตามระบอบ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

ประชาธิปไตย

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

17 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจางเหมาเอกชนทำความสะอาด สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 460,000        ตกลงราคา 5 วัน

18 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

19 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 280,000        ตกลงราคา 5 วัน

20 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 45,000          ตกลงราคา 5 วัน

เมืองกาฬสินธุ

21 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

ราชการและพีธีลงนาม MOU

22 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการซอมบำรุงรักษาทรัพยสิน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 250,000        ตกลงราคา 5 วัน

23 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000        ตกลงราคา 5 วัน

24 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

25 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

26 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุกอสราง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

27 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุงยานพาหนะและขนสง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

28 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

29 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 9,000,000     ตกลงราคา 5 วัน

30 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

31 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุการเกษตร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

32 ต.ค.58-ก..ย.59 คาน้ำประปา สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

33 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโทรศัพท สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

34 ต.ค.58-ก..ย.59 คาไปรษณียหรือดวงตาไปรษณย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000        ตกลงราคา 5 วัน

35 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ่ือเกาอี่ลอหมุนแบบมีพนักพิง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

36 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ่ือเกาอี้แถว สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 12,000          ตกลงราคา 5 วัน

37 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือโตะเหล็ก สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 8,500            ตกลงราคา 5 วัน

38 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือโตะหินออน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

39 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือชั้นเก็บเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 13,000          ตกลงราคา 5 วัน

40 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือตคูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 22,800          ตกลงราคา 5 วัน

41 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือตูเก็บแฟม สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,600            ตกลงราคา 5 วัน

42 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือตูเก็บเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 9,600            ตกลงราคา 5 วัน

43 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 74,000          ตกลงราคา 5 วัน

44 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือตูเย็น สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 9,400            ตกลงราคา 5 วัน

45 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือเครื่องมัลติมิเตียโปรเจ็คเอตอร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 78,000          ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

46 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือกลองวงจรปดพรอมอุปกรณและติดต้ัง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 59,000          ตกลงราคา 5 วัน

47 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือไมลลอย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 6,700            ตกลงราคา 5 วัน

48 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือปมน้ำอัตโนมัติ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 9,000            ตกลงราคา 5 วัน

49 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 34,000          ตกลงราคา 5 วัน

50 ต.ค.58-ก..ย.59 คาซ้ือเครื่อสำรองไฟ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 13,600          ตกลงราคา 5 วัน

51 ต.ค.58-ก..ย.59 โตรงการปรับปรุงหองน้ำสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 600,000        ตกลงราคา 5 วัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

52 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 240,000 ตกลงราคา 5 วัน

ประชาสัมพันธ งานบริหารทั่วไป

53 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการติดต้ังระบบโทรศัพท วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 65,000 ตกลงราคา 5 วัน

ภายใน งานบริหารทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

54 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

55 ต.ค.58-ก..ย.59 คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

56 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโฆษณาและเผยแพร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

57 ต.ค.58-ก..ย.59 คารับวารสาร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

58 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

59 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

60 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 350,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

61 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 144,000 ตกลงราคา 5 วัน

เทศบาลทางส่ือ งานบริหารทั่วไป

62 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเทศบาลพบส่ือมวลชนและ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ผูประกาศขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

63 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000 ตกลงราคา 5 วัน

หอกระจายขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

64 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ปฏิบัตืงานของคณะกรรมการหอกระจาย งานบริหารทั่วไป

ขาวชุมชน

65 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

66 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเทศบาลตานการทุจริต วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

67 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

68 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำเวทีสาธาณะ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

69 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

แกประชาชน งานบริหารทั่วไป

70 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำนักงาน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

71 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุไฟฟาวิทยุ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

72 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุงานบานงานครัว วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

73 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

74 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

75 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

76 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบริการทางดานโทรคมนาคม วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 430,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

77 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางองคกรหรือสถาบันเปนกลางในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ประเมินการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป

78 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑสำนักงาน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 13,200 ตกลงราคา 5 วัน

(เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง) งานบริหารทั่วไป

79 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 36,000 ตกลงราคา 5 วัน

(ชุดไมลโครโฟนไรสาย) งานบริหารทั่วไป

80 ต.ค.58-ก..ย.59 ครุภัณฑคอมพิวเตอร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

1.เครื่องสำรองไฟ 5,000

2.เครื่องคอมพิวเตอร งานวางแผนสถิติฯ 16,000

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

3.เครื่องคอมพิวเตอร กองวิชาการ แผนงานรักษาความสงบฯ 16,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารฯ

4.เครื่องพิมพเลเซอร กองวิชาการ แผนงานรักษาความสงบฯ 3,700 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารฯ

81 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการ สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 610,000        ตกลงราคา 5 วัน

82 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

83 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 70,000          ตกลงราคา 5 วัน

84 ต.ค.58-ก..ย.59 คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาอาคาราชพัสดุ สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 30,000          

85 ต.ค.58-ก..ย.59 คาธรรมเนียมจดนิติกรรมการเชาราชพัสดุ สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 30,000          

86 ต.ค.58-ก..ย.59 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 210,000        

อาณาจักร

87 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการใหความรูเกียวกับระเบียบพัสดุ สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

88 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุสำนักงาน สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 250,000        ตกลงราคา 5 วัน

คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 250,000        ตกลงราคา 5 วัน

89 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

90 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 25,000          ตกลงราคา 5 วัน

91 ต.ค.58-ก..ย.59 คาครุภัณฑสำนักงาน สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 6,400 ตกลงราคา 5 วัน

1. ตูเก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 ตัวๆละ 3,200 บาท

92 ต.ค.58-ก..ย.59 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร สำนักการคลัง งานบริหารทั่วไป 115,000 ตกลงราคา 5 วัน

1.เครื่องคอมพิวตอร 5 ชุดๆละ 23,000 บาท

2.เครื่องพิมพเลเซอร 4 เครื่องๆละ 3,700 บาท 14,800 ตกลงราคา 5 วัน

3.เครื่องพิมพเลเซอร 7,300 ตกลงราคา 5 วัน

4.เครื่องสแกนเนอร 3,100 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

301 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบำบัด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

ฟนฟู ผูติดยาเสพติด ความเขมแข็งของชุมชน

302 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

303 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 500,000        ตกลงราคา 5 วัน

การปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของ ความเขมแข็งของชุมชน

ผูนำชุมชน

304 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

305 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประกวดชุมชนดีเดน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

306 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการเทศบาลพบประชาชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 300,000        ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

307 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

308 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการจัดทำรายการกิจการชุมชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

309 ต.ค.58-ก..ย.59 คาถายเอกสาร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

310 ต.ค.58-ก..ย.59 คาโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

311 ต.ค.58-ก..ย.59 คาจางเหมาบริการ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 130,000        ตกลงราคา 5 วัน

312 ต.ค.58-ก..ย.59 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 5 วัน

313 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 40,000          ตกลงราคา 5 วัน

314 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุงานบานงานครัว กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

315 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 10,000          ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

316 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 5,000            ตกลงราคา 5 วัน

317 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

318 ต.ค.58-ก..ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

319 ต.ค.58-ก..ย.59 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 2,000            ตกลงราคา 5 วัน

320 ต.ค.58-ก..ย.59 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 7,400            ตกลงราคา 5 วัน

1.เครื่องพิมพเลเซอร 2 เครื่องๆละ3,700 บาท ความเขมแข็งของชุมชน

321 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 100,000        ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

322 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 35,000          ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

323 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

เบี้ยยังชีพฯเทศบาลฯ ความเขมแข็งของชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

324 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด จ.กาฬสินธุ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

325 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 540,000        ตกลงราคา 5 วัน

ชุมชนและผูนำชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน

326 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000          ตกลงราคา 5 วัน

เทคโนโลยีการเกษตร ความเขมแข็งของชุมชน

327 ต.ค.58-ก..ย.59 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเมือง กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000          ตกลงราคา 5 วัน

กาฬสินธุสูความเขมแข็ง ความเขมแข็งของชุมชน

328 ต.ค.58-ก..ย.59 เงินอุดหนุนกลุมชุมชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 180,000        ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



.(3) .(4) .(5) .(6)                   .(7)                  .(8) .(9) .(10) .(11)

ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ


