
 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)

1 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 80,000       

2 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 940,000     ตกลงราคา 5 วัน

3 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คารับวารสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา 5 วัน

4 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซักฟอก สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

5 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     ตกลงราคา 5 วัน

6 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คารับรองในสภาการประชุมสภาทองถิ่นหรือ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

อนุกรรมการ

7 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 800,000     

และฝายสภาเทศบาล

8 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาพวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

9 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา 5 วัน

10 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจัดงานอื่นๆ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

งบประมาณ

ตามคำส่ัง



 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)

11 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 1,000,000  ตกลงราคา 5 วัน

และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล

12 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการอบรมการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

13 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจัดงานวันเทศบาล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

14 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการคัดเลือกลูกจางดีเดนป 2560 สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

15 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการสนับสนุนเลือกต้ังระบอบประชาธิปไตย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

16 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

ทองถิ่น

17 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจางเหมารักษาความสะอาด สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 460,000     ตกลงราคา 5 วัน

18 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 280,000     ตกลงราคา 5 วัน

19 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 45,000       ตกลงราคา 5 วัน

20 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการประชุมมอบนโยบาย MOU สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

21 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 450,000     ตกลงราคา 5 วัน

22 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุงยานพาหนะและขนสง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

23 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

24 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 8,000,000  ตกลงราคา 5 วัน

25 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

26 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุการเกษตร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

27 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาน้ำประปา สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

28 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาโทรศัพท สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

29 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาไปรษณียหรือดวงตาไปรษณย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     ตกลงราคา 5 วัน

30 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุสำนักกงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     ตกลงราคา 5 วัน

31 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

32 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือตูเก็บแฟม สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,600         ตกลงราคา 5 วัน

33 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือตูเก็บเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 19,200       ตกลงราคา 5 วัน

34 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือโตะเหล็กพรอมเกาอี้ขนาด 4 ฟุต สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 7,550         ตกลงราคา 5 วัน

35 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือเกาอี้บุนวม 200 ตัว สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

36 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30,000 บีทียู สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 148,000     ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 4 เครื่องๆละ 37,000 บาท

37 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือพัดลมต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว 2 ตัวๆ 2,200 สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 44,000       ตกลงราคา 5 วัน

38 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือปมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต 3 เครื่อง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 27,000       ตกลงราคา 5 วัน

เครื่องละ 9,000 บาท

39 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือปมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต1 เครื่อง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

40 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 29,000       ตกลงราคา 5 วัน

แบบที่ 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

41 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     ตกลงราคา 60 วัน

เมืองกาฬสินธุ

42 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

43 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

44 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 1,230,000  ตกลงราคา 5 วัน

45 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 1,230,000  ตกลงราคา 5 วัน

46 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 280,000     ตกลงราคา 5 วัน

47 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

48 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

49 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

50 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

51 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุกอสราง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

52 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

53 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

54 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุเครื่องแตงกาย สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

55 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

56 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาน้ำประปา สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

57 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คคาโทรศัพท สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

58 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการคืนทางเทาใหกับประชาชนคืนถนน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

ใหสังคม

59 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

60 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

61 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาปรับปรุงกลองโทรทัศน วงจรปด CCTV สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 360,000     ตกลงราคา 5 วัน

ระบบเดิม งานเทศกิจ

62 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณถนน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 300,000     ตกลงราคา 30 วัน

ชัยสุนทรตัดถนนภิรมย งานเทศกิจ

63 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.เจาหนาที่ปองกัน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

ภาคีเครือขาย งานปองกันฯ

64 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 892,800     ตกลงราคา 5 วัน

บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

65 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการฝกอบรมจัดต้ัง อปพร. รุน 11 สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

งานปองกันฯ

66 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการฝกอบรมประชาชนเกี่ยวกับการปองกัน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

และระงับอัคคีภัย งานปองกันฯ

67 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือเรือกูภัยพรอมติดต้ังเครื่องยนต สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 70,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานปองกันฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

68 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอม สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

อุปกรณ งานเทศกิจ

69 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาซ้ือชุดอุปกรณกูภัยทางบก สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานเทศกิจ

70 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาปรับปรุงรถยนตดับเพลิง บรรเทา 7 สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 60,000       ตกลงราคา 15 วัน

(พวงมาลัยพาวเวอร)

งานปองกันฯ

71 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาปรับปรุงรถยนตดับเพลิง บรรเทา 6 สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 90,000       ตกลงราคา 5 วัน

(โอเวอรฮอลล) งานปองกันฯ

72 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการปรับปรุงอาคารฝายปองกันฯ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000     ตกลงราคา 30 วัน

งานปองกันฯ

73 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 240,000 ตกลงราคา

ประชาสัมพันธ งานบริหารทั่วไป

74 ต.ค.59-ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

75 ต.ค.59-ก.ย.60 คาถายเอกสาร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

76 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเย็บเขาปกหนังสือ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

77 ต.ค.59-ก.ย.60 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

78 ต.ค.59-ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

79 ต.ค.59-ก.ย.60 คารับวารสาร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

80 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

81 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

82 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาล วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 144,000 ตกลงราคา 5 วัน

ทางส่ือฯ งานบริหารทั่วไป

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

83 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเทศบาลพบส่ือมวลชนและผูประกาศขาว วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ชุมชน งานบริหารทั่วไป

84 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000 ตกลงราคา 5 วัน

หอกระจายขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

85 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ปฏิบัตืงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

86 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติ

87 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเทศบาลตานการทุจริต วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติ

88 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประเมินยุทธศาสตรการพัฒนา วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติ

89 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดเวทีสาธารณะ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติ

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

90 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน วิชาการ แผนงานรักษาความสงบ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ภายในงานเทศกิจ

91 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสำนักงาน วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

92 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุงานบานงานครัว วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

93 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

94 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

95 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

96 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

97 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบริการดานคมนาคม วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 430,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

98 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางในการ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ประเมินการปฏิบัติงาน งานวางแผนและสถิติฯ

99 ต.ค.59-ก.ย.60 ครุภัณฑสำนักงาน ตุสาขา วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 75,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

100 ต.ค.59-ก.ย.60 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 64,150 ตกลงราคา 5 วัน

 - คาซ้ือเครื่องเลนซีดี 3 เครื่อง งานบริหารทั่วไป

 - คาซ้ือเครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง

101 ต.ค.59-ก.ย.60 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 49,900 ตกลงราคา 5 วัน

(ชุดไมลลอยไรสายหนีบเส้ือ งานบริหารทั่วไป

102 ต.ค.59-ก.ย.60 ครุภัณฑคอมพิวเตอร วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 16,000 ตกลงราคา 5 วัน

 - คาซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค งานบริหารทั่วไป

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

103 ต.ค.59-ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 40,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

104 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเชาทรัพยสิน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 1,000,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

105 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

106 ต.ค.59-ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

107 ต.ค.59-ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

108 ต.ค.59-ก.ย.60 คาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาที่ราชพัสดุ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

109 ต.ค.59-ก.ย.60 คาธรรมเนียมจดนิติกรรมการเชาอาคารราชพัสดุ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

110 ต.ค.59-ก.ย.60 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 200,000

งานบริหารการคลัง

111 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการใหความรูเกี่ยวกับพัสดุ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

112 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีโปรแกรม LTAX เพื่อ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 600,000 ตกลงราคา 5 วัน

จางเหมาบุคคลจำนวน 5 คน เดือนละ 10,000/คน งานบริหารการคลัง

113 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

114 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสำนักงาน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 250,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

115 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

116 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

ตามคำส่ัง

 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)

117 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

118 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 250,000     ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

119 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000บีทียู จำนวน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 37,000       ตกลงราคา 5 วัน

1 เครื่อง งานบริหารการคลัง

120 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000บีทียู จำนวน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 37,000       ตกลงราคา 5 วัน

1 เครื่อง งานบริหารการคลัง

121 ต.ค.59-ก.ย.60 คาเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000บีทียู จำนวน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 33,000       ตกลงราคา 5 วัน

1 เครื่อง งานบริหารการคลัง

122 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือตูเก็บแฟมเอกสาร 40 ชอง จำนวน 4 ตัวๆละ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 19,200       ตกลงราคา 5 วัน

4,800 บาท งานบริหารการคลัง

123 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือโตะเหลก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 4,800         ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

124 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือเกาอี้นั่งทำงานโครงเหล็ก แบบมีลอหมุน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 2,200         ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 1 ตัว งานบริหารการคลัง

125 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 88,000       ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งานบริหารการคลัง

126 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับงานประมวลผล สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 21,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

127 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,300         ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารการคลัง

128 1 ต.ค.59-30 เม.ย.60 โครงการอรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 357,000

1 พ.ค.59-30 ก.ย.60 งานระดับมัธยมศึกษา 118,000

129 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 8,175,800

130 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาใชจายในการปรับปรังหลักสูตรสถานศึกษา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 80,000

งานระดับมัธยมศึกษา 20,000

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

โอนงบฯใหโรงเรียนจัดการ

โอนงบฯใหโรงเรียนจัดการ

โอนงบฯใหโรงเรียนจัดการ



 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)

131 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาใชจายในการเชีอมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 67,200

งานระดับมัธยมศึกษา 16,800

132 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 4,000,000

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) งานระดับมัธยมศึกษา 1,000,000

133 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาครู งานระดับกอนวัยเรียน 267,000

งานระดับมัธยมศึกษา 57,000

134 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการหองสมุดโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียน 400,000

งานระดับมัธยมศึกษา 100,000

135 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 200,000

เทศบาล งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

136 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 350,000

จัดทำแผนพัฒนาดีเดน งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

137 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 524,800

งานระดับมัธยมศึกษา 132,300

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

138 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เงินรายหัว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 3,358,100

งานระดับมัธยมศึกษา 674,100

139 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เงินรายหัว (Top Up) สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 147,000

140 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาหนังสือเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 991,432

งานระดับมัธยมศึกษา 172,215

141 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาอุปกรณการเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 613,480

งานระดับมัธยมศึกษา 81,060

142 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาเครื่องแบบนักเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 625,020

งานระดับมัธยมศึกษา 87,150

143 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 848,630

งานระดับมัธยมศึกษา 169,260

144 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 การจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 309,400

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

145 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิซโปรแกรม สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 400,000

(MEP)

146 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ (อาหารเสริมนม) สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 11,290,251

147 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เครื่องคอมพิวเตอร สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 32,000

148 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 300,000

และบอพัก โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

149 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการตอเติมอาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคาร สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 150,000 ตกลงราคา

พรอมกระเบื้อง ศพด.ทม.กส.1 กุดยางสามัคคี

150 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการตอเติมอาคารเรียนเชื่อมระหวางตัวอาคาร สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 140,000 ตกลงราคา

พรอมปูกระเบื้อง ศพด.ทม.กส.2 ดงป อ

151 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

152 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจัดงานวันครู สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 90,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

153 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการฝกอบรมของพนักครูและบุคลากร สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

ทางการศึกษา

154 1 ม.ค.60-28 กฦพ.60 โครงการเขาคายเยาวเชน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

155 1 พ.ย.59-30 เม.ย.60 โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ทางการเรียน

156 1 พ.ย.59-30 เม.ย.60 โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุมจังหวัด สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

การศึกษาทองถิ่นที่ 12

157 1 ต.ค.59-30 มี.ค.60 โครวงการนิเทศภายใน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000

158 1 ต.ค.59-30 มี.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนแบบบูรณาการ สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 100,000

(ศพด.1)

159 1 ต.ค.59-30 มี.ค.60 โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000

160 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 150,000

161 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุการศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 10,000

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

192 10 ม.ค.-13 ม.ค.60 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 250,000

193 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

164 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000

กาฬสินธุ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

165 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 12,000

166 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครอง สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 350,000     ตกลงราคา 5 วัน

สวนทองถิ่น

167 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน ทม.กส. สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

168 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครวการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กเยาวชน- สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

ประชาชน

169  ก.พ.60- ก.ย.60 โครงการแขงขันเดิน-วิ่งสุขภาพ เทศบาลเมือง สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 60,000       ตกลงราคา 5 วัน

กาฬสินธุ มินิมาราธอน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

170  ก.พ.60- ก.ย.60 โครงการแขงขันเกีฬาฟุตบอลโกลหนู สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 60,000       ตกลงราคา 5 วัน

171 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการแขงกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

สัมพันธสมานฉันทปรองดอง

172 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสงเสริมสุขภาพเตมแอโรบิกสนามกีฬา สำนัการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 60,000       ตกลงราคา 5 วัน

กลางจังหวัดกาฬสินธุ

173 ต.ค.59-ก.ย.60 คาซ้ือเครื่องเสียงประจำสนามกีฬากลาง สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 15,000       

174 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงปรับปรุงซอมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬา สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 950,000     

175 ม.ค-60 ประเถพณีปใหม สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและ 30,000       

นันทนาการ

176 13 -15 เม.ย.60 ประเพณีวันสงกรานต สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและ 30,000       

นันทนาการ

177 มิ.ย.60-มิ.ย.60 งานบวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ ปูหาญ และศาล สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและ 50,000       

หลักเมือง นันทนาการ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

178 7-ก.ค-60 งานประเพณีแหเทียน สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและ 350,000     

นันทนาการ

179 ก.ย-60 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร สำนักการศึกษา สำนักการศึกษางานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

180 พ.ย-59 งานประเพณีลอยกระทง สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 350,000     ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

181 ธ.ค-59 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช" และนันทนาการ

182 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

183 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

184 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

185 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 1,000         ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

186 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 1,730,000  ตกลงราคา 12 เดือน

เกี่ยวกับการศึกษา

187 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาเชื่อมอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 6,000         

เกี่ยวกับการศึกษา

188 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 400,000     ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

189 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุสำนักงาน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 150,000     ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

190 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

191 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

เกี่ยวกับการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

192 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุกอสราง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไป 100,000     

เกี่ยวกับการศึกษา

193 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 200,000     ตกลงราคา 5 วัน

และนันทนาการ

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

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช" และนันทนาการ

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

และนันทนาการ

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

ตกลงราคา  5 วัน

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)

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

ราชอาณาจักร การศึกษา

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

การศึกษา

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

ราชอาณาจักร การศึกษา

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

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

จายตามใบแจงหนี้ ศพด.ทม.กส.

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)

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

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

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

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

การศึกษา

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

การศึกษา

223 ต.ค.59-ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

224 ต.ค.59-ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

225 ต.ค.59-ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 1,000 ตกลงราคา 5 วัน

226 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

227 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุสำนักงาน สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

228 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

229 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

230 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 5,000 ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

231 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักการสารณสุข งานบริหารฯ 4,000 ตกลงราคา 5 วัน

คาครุภัณฑสำนักงาน

232 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 9,600 ตกลงราคา 5 วัน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

233 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 21,000 ตกลงราคา 5 วัน

สำหรับงานประเมินผล

334 ต.ค.59-ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 240,000 ตกลงราคา 5 วัน

235 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 65,000 ตกลงราคา 5 วัน

โรคไขเลือดออก

236 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการดูแลรักษาโรคสัตว สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 250,000 ตกลงราคา 5 วัน

237 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 3,000 ตกลงราคา 5 วัน

จากสัตวสูคน

238 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

239 เม.ย. 60-ก.ย.60 โครงการสงเสริมคุณภาพอนามัยโรงเรียน สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 35,000 ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

240 ก.พ.60-เม.ย.60 โครงการประชุมวิชาการ สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 100,000 ตกลงราคา

241 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสงเสริมคุณภาพมารดาและทารก สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

ระหวางต้ังครรภ

242 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 200,000 ตกลงราคา 5 วัน

ครุภัณฑโรงงาน

243 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องปนสุกรแบบแยกสวน สำนักการสารณสุข งานบริการฯ

244 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องชอตสุกรพรอมคีมชอต สำนักการสารณสุข งานบริการฯ 4,500,000

245 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือสายพานสแตนเลสยกระดับสำหรับ สำนักการสารณสุข งานบริการฯ

แทงคอ

246 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสารณสุข งานศูนยบริการ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

247 ต.ค.59-มี.ค.60 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

248 ต.ค.59-มี.ค.60 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

249 ต.ค.59-มี.ค.60 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 90,000 ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

250 ก.พ.60-ก.ค.60 โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

251 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการติดต้ังถังดักไขมัน สำนักการสารณสุข งานกำจัดขยะฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

252 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดิน สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

253 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการลอกทอระบายน้ำ สำนักการสารณสุข เคหะและชุมชน 35,000 ตกลงราคา 5 วัน

254 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการลางทำความสะอาดตลาด เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 130,000 ตกลงราคา 5 วัน

255 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 2,800,000 ตกลงราคา 5 วัน

ความเปเนระเบียบเรียบรอยของชุมชน

256 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหาร งานกำจัดขยะ เคหะและชุมชน 90,000 ตกลงราคา 5 วัน

ปลอดภัย

257 ธ.ค.59-ก.พ.60 โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ สมานฉันท เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 70,000 ตกลงราคา 5 วัน

258 ธ.ค.59-เม.ย.60 โครงการอบรมผูประกอบการอาหาร แผงลอย เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ตลาดโตรุง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

259 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการกาฬสินธุเมืองจักรยาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

260 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตรดาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

ส่ิงแวดลอม (LA-21)

261 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการกำจัดขยะปุยอินทรียในชุมชน ดวย- เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 15,000 ตกลงราคา 5 วัน

วิธีการหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภาพ

262 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 1,500,000 ตกลงราคา 5 วัน

263 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุงานบานงานครัว เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

264 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 8,000 ตกลงราคา 5 วัน

265 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 1,800,000 ตกลงราคา 5 วัน

266 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนสง เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 540,000 ตกลงราคา 5 วัน

267 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 840,000 ตกลงราคา 5 วัน

268 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

269 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

270 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเครื่องแตงกาย เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 80,000 ตกลงราคา 5 วัน

271 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 2,000 ตกลงราคา 5 วัน

ครุภัณฑสำนักงาน

272 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 25,000       ตกลงราคา 5 วัน

ครุภัณฑกอสราง

273 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือถังอัดจารบีชนิดใชลม เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 23,000 ตกลงราคา 5 วัน

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

274 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

ชนิดพกพา

ครุภัณฑงานบานงานครัว

275 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 38,000 ตกลงราคา 5 วัน

แบบขอแข็ง

ครุภัณฑโรงงาน

276 ต.ค.59-มี.ค.60 คาตูเชื่อมไฟฟา เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 5,500 ตกลงราคา 5 วัน

277 ต.ค.59-มี.ค.60 คาซ้ือเครื่องเจียรไฟฟา เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 8,000 ตกลงราคา 5 วัน

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

278 ต.ค.59-มี.ค.60 เครื่องสวานไฟฟาแบบโรตารี่ เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 12,000 ตกลงราคา 5 วัน

หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง

279 ต.ค.59-มิ.ย.60 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะฯ 2,500,000 ประกวดราคา 240 วัน

ตลาดลาน 1

280 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาถายเอกสาร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม

281 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,440,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

282 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 200,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม

283 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาธรรมเนียมในการพิสูจนรังวัด สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

284 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

285 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

ส่ิงกอสราง งานไฟฟา

256 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 96,000 ตกลงราคา 5 วัน

บอบำบัดน้ำเสีย งานบำบัดฯ

287 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟา

288 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุสำนักงาน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 150,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

289 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,000,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

290 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 50,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรม

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)

291 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุกอสราง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

292 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

293 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

294 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุการเกษตร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานสวนสาะรณะ

295 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

296 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการชาง แผนการเคหะและชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

297 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 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)

298 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 120,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

299 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุสำรวจ สำนักการชาง แผงานเคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

งานไฟฟาถนน

300 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 วัสดุอื่นๆ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000 ตกลงราคา 5 วัน

301 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 ครุภัณฑกอสราง

 - คาซ้ือเครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 ตกลงราคา 5 วัน

คอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท งานไฟฟาถนน

 - คาซ้ือเครื่องกำเนิดไฟฟาเบนซิน จำนวน 1 สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 ตกลงราคา 5 วัน 

เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท งานไฟฟาถนน

302 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 ครุภัณฑสำนักงาน

 - คาซ้ือเกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 11,000 ตกลงราคา 5 วัน

 จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท บริหารงานทั่วไป

303 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 96,000 ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 2 ตู ๆ ละ 4,800 บาท บริหารงานทั่วไป

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)

304 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 12,600 ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 3 ตู ๆละ 4,200 บาท บริหารงานทั่วไป

305 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - คาซ้ือตูเก็บแฟม จำนวน 4 ตู ๆ ละ 4,800 บาท สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 19,200 ตกลงราคา 5 วัน

บริหารงานทั่วไป

306 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - คาซ้ือชั้นไมเกบเอกสาร ขนาด 4 ชั้น สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 3,750 ตกลงราคา 5 วัน

จำนวน 3 ตู ๆ ละ 1,250 บาท  บริหารงานทั่วไป

307 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - คาซ้ือชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ๆละ สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 15,700 ตกลงราคา  5วัน

15,700 บาท บริหารงานทั่วไป

308 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60  - คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 21,000 ตกลงราคา  5 วัน

จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท บริหารงานทั่วไป

309 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. ซอยตาเคน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 181,000 ตกลงราคา 120 วัน

ชุมชนดงปอ งานอุตสาหกรรมฯ

310 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 338,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยหนาบานประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำทิพย งานอุตสาหกรรมฯ

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)

311 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำถนนรอบวัดดงปอ สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 1,743,000 สอบราคา 180 วัน

งานอุตสาหกรรมฯ

312 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 455,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยดอกไม  ชุมชนซอยน้ำทิพย งานอุตสาหกรรมฯ

313 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหอพัก V.B. สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 473,000 ตกลงราคา 120 วัน

เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญ  ชุมชนสุขสบายใจ งานอุตสาหกรรมฯ

314 1 ม.ค.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 228,000 ตกลงราคา 120 วัน

ตอจากโครงการเดิม  ชุมชนกุดยางสามัคคี งานอุตสาหกรรมฯ

315 1 เม.ย 60-31 ก.ค. 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตาภู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 643,000 ตกลงราคา 120 วัน 

ชุมชนหัวคู-หนองเรือ งานอุตสาหกรรมฯ

316 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 1,410,000 สอบราคา 180 วัน

ซอยแชมชื่นอุทิศ ชุมชนหาดลำดวน งานอุตสาหกรรมฯ

317 1 ม.ค.60-30 เม.ย.60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 165,000 ตกลงราคา 120 วัน

ชุมชนหัวโนนโก งานอุตสาหกรรมฯ

 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)

318 1 ม.ค.60-30 เม.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 470,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยประดิษฐอุทิศ ชุมชนดอนสวรรค งานอุตสาหกรรมฯ

319 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 615,000 ตกลงราคา 180 วัน

ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหนาโรงฆาสัตว งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนคุมหวย

320 1 ม.ค.60-30 เม.ย.60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 206,000     ตกลงราคา 120 วัน

ตอจากโครงการเดิม  ชุมชนกุดยางสามัคคี งานอุตสาหกรรมฯ

321 1 เม.ย.60-30 ก.ย.60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ซอยเฟองฟา 5 สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,734,000 สอบราคา 180 วัน

ถึงหนาแยกหมูบานชุมชนหนองไผ งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

322 1 เม.ย.60-31 ก.ค. 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 338,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยเฟองฟา 6  ตอจากโครงการเดิม งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

323 1 เม.ย.60-31 ก.ค. 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 462,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยขางกำแพงวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตก งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

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 1 เม.ย.60-30 ก.ย. 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 625,000 ตกลงราคา 180 วัน

รูปตัวยู ซอยสิงหหลง ชุมชนทาสินคา งานอุตสาหกรรมฯ

325 1 เม.ย.60-31 ก.ค. 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 149,000     ตกลงราคา 120 วัน

ซอยสมหวัง ชุมชนริมแกงดอนกดลาง งานอุตสาหกรรมฯ

326 1 ม.ค 60- 30 เม.ย 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล ซอยบานครูอำนวย สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 287,000 ตกลงราคา 120 วัน

ชุมชนทุมมน งานอุตสาหกรรมฯ

327 1 ม.ค 60- 30 เม.ย 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 87,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยประดิศฐ 10 ชุมชนหนองผักแวน งานอุตสาหกรรมฯ

328 1 ม.ค 60- 30 เม.ย 60 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยขางโรงง้ิว สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 65,000 ตกลงราคา 120 วัน

ฝงซายมือ  ชุมชนโรงง้ิว งานอุตสาหกรรมฯ

329 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 148,000     ตกลงราคา 120 วัน

ซอยขางศูนย อสม. (ตอจากโครงการเดิม) งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนสงเปลือยกลาง

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)

330 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 110,000 ตกลงราคา 120 วัน

ชุมชนโพธ์ิไทร งานอุตสาหกรรมฯ

331 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 192,000     ตกลงราคา 120 วัน

ซอยบานยายเลื่อน  ถนนประดิษฐ ซอย 6 งานอุตสาหกรรมฯ

ชุมชนหนองผักแวน

332 1 เม.ย.60-30 ก.ย. 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสวางคงคา สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 145,000     ตกลงราคา 180 วัน

ชุมชนวัดสวางพัฒนา งานอุตสาหกรรม

333 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล ซอยแยกถนน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 217,000 ตกลงราคา 120 วัน

พิมพะนิตยพัฒนา (ทางเขาบอตกปลา) ตอจาก งานอุตสาหกรรม

โครงการเดิม  ชุมชนสงเปลือยใน

334 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบ สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 118,000 ตกลงราคา 120 วัน

หนองไชยวานชวงศาลาชุมชน  ชุมชนหนองไชยวาน งานอุตสาหกรรม

335 1 ก.พ 60- 31 พ.ค 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจนรัตน 4 สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 143,000 ตกลงราคา 120 วัน

ชุมชนสุขสบายใจ งานอุตสาหกรรม

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)

336 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสนามบิน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 489,000 ตกลงราคา 120 วัน

ตรงขามวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ งานอุตสาหกรรม

(ตอจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยนอก

337 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 300,000 ตกลงราคา 120 วัน

ซอยประดิษฐ 9 ชุมชนหนองผักแวน งานอุตสาหกรรม

338 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 2,054,000 สอบราคา 180

บริเวณถนนทางเขาวัดประชานิยม,ถนนวัดประชา- งานอุตสาหกรรม

หัวคู และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ

339 1 เม.ย 60- 30 ก.ย 60 โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคชวงหนา สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 2,838,000 สอบราคา 180

วัดสวางคงคา ถึงแยกทางไปเรือนจำ งานอุตสาหกรรม

340 1 เม.ย 60- 31 ก.ค 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และสะพานขามคลอง สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 470,000 สอบราคา 120

ซอยคำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ งานอุตสาหกรรม

341 1 เม.ย 60- 30 ก.ย 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 1,008,000 สอบราคา 180

ซอยหำชัย ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง งานอุตสาหกรรม

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)

342 1 เม.ย 60- 30 ก.ย 60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 265,000 ตกลงราคา 120

พิมพะนิตยฝงขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน งานอุตสาหกรรม

343 1 เม.ย 60- 30 ก.ย 60 โครงการปรับปรุงทางเทาถนนประชาสามัคคี สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 490,000 ตกลงราคา 120

ชุมชนดอนกลอย งานอุตสาหกรรม

344 1 เม.ย 60- 30 ก.ย 60 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 120,000 ตกลงราคา 120

ซอยขางบานประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน งานอุตสาหกรรม

345 ต.ค.59-ก.ย.60 เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด จ.กาฬสินธุ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

346 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ กองสวัสดิการ งานสรางความเขมแข็ง 540,000     ตกลงราคา 5 วัน

ชุมชนและผูนำชุมชน ชุมชน งานบริหารทั่วไป

347 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการสนับสนุนศูนยบริการและถายทอด กองสวัสดิการ งานสรางความเขมแข็ง 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

เทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน งานบริหารทั่วไป

348 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเมือง กองสวัสดิการ งานสรางความเขมแข็ง 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

กาฬสินธุสูความเขมแข็ง ชุมชน งานบริหารทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 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)

349 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบำบัด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

ฟนฟู ผูติดยาเสพติด ความเขมแข็งของชุมชน

350 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

351 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 500,000     ตกลงราคา 5 วัน

การปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของ ความเขมแข็งของชุมชน

ผูนำชุมชน

352 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

353 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประกวดชุมชนดีเดน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

354 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเทศบาลพบประชาชน กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 300,000     ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

355 ต.ค.59-ก.ย.60 เงินอุดหนุนกลุมชุมชน กองสวัสดิการ งานสรางความเขมแข็ง 180,000     ตกลงราคา 5 วัน

ชุมชน งานบริหารทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

356 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

357 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทำรายการกิจการชุมชน กองสวัสดิการ "………………." 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

358 ต.ค.59-ก.ย.60 คาถายเอกสาร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

359 ต.ค.59-ก.ย.60 คาโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

360 ต.ค.59-ก.ย.60 คาจางเหมาบริการ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 130,000     ตกลงราคา 5 วัน

361 ต.ค.59-ก.ย.60 คาบำรุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

362 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

363 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุงานบานงานครัว กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา 5 วัน

364 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

365 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 5,000         ตกลงราคา 5 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (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)

366 ต.ค.59-ก.ย.60 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

367 ต.ค.59-ก.ย.60 คาตูเก็บเอกสาร 4 ตูๆ ละ 4,800 กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 19,200       ตกลงราคา 5 วัน

368 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไป 2,000         ตกลงราคา 5 วัน

369 ต.ค.59-ก.ย.60 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 32,000       ตกลงราคา 5 วัน

คอมพิวเตอรสำหรับสำนักงาน 2 เครื่องๆละ16,000 ความเขมแข็งของชุมชน

370 ต.ค.59-ก.ย.60 เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

371 ต.ค.59-ก.ย.60 เงินอุดหนุนสมาคมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 35,000       ตกลงราคา 5 วัน

ความเขมแข็งของชุมชน

372 ต.ค.59-ก.ย.60 เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการ งานสงเสริมและสนับสนุน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

เบี้ยยังชีพฯเทศบาลฯ ความเขมแข็งของชุมชน

373 ต.ค.59-ก.ย.60 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง กองสวัสดิการ งานสรางความเขมแข็ง 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

ชุมชน งานบริหารทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ


