
 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

1 ต.ค.57พ.ย.57 งานบุญกฐิน สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 100,000 ตกลงราคา 5 วนั

ทอ้งถิ่น

2 ต.ค.57-พ.ย.57 งานประเพณีลอยกระทง สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 400,000 ตกลงราคา 5 วนั

ทอ้งถิ่น

3 ต.ต.57-ธ.ค.57 โครงการประเมินยทุธศาสตร์การพฒันา กองวชิาการ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 35,000 ตกลงราคา 5 วนั

แผนงานสถิติและวชิาการ

4 ต.ต.57-ธ.ค.57 โครงการอาสาสมคัรไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทคดี กองวชิาการ แผนงานรักษาความสงบ 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

เยาวชนและครอบครัว ภายในงานเทศกิจ

5 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับวารสาร สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

6 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าซกัฟอก สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

7 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           

8 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

9 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับวารสาร สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

10 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าซกัฟอก สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

11 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           

12 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

13 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาเอกชนทาํความสะอาด สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 350,000         สอบราคา

14 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

15 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 200,000         ตกลงราคา 5 วนั

16 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะฯ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 300,000         

17 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 100,000         

18 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการใน สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 250,000         

ราชอาณาจกัร

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

19 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมสมัมนาพนกังานเทศบาล สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 1,000,000      ตกลงราคา 5 วนั

และลูกจา้ง

20 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจดังานอื่นๆ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

21 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนาํการปฏิบตัิงาน สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

พนกังานเทศบาล   ลูกจา้งประจาํและ

พนกังานจา้ง

22 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดีเด่น สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           

และลูกจา้ง

23 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัทาํรายงานของฝ่ายบริหาร สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

และฝ่าสภาฯ

24 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสนบัสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

ประชาธิปไตย

25 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธนัวามหาราช สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 150,000         ตกลงราคา 5 วนั

และ 12 สิงหามหาราชินี

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

26 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจา้งเหมาเอกชนรักษาความ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

ปลอดภยั

27 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจา้งเหมดูแลสวนสาธารณะรอบ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

บริเวณสาํนกังานเทศบาลฯ

28 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าพวงมาลยัดอกไม้ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

29 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 170,000         ตกลงราคา 5 วนั

30 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

31 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

32 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุก่อสร้าง สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

33 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

34 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

35 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 9,000,000      ตกลงราคา 5 วนั

36 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

37 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุการเกษตร สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

38 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่กลอ้งถ่ายรูป สาํนกัปลดั งานบริหารทัว่ไป 4,000             ตกลงราคา 5 วนั

39 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

40 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 8,000             ตกลงราคา 5 วนั

41 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษซ่อมแซมทรัพยส์ิน สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

42 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 558,000         ตกลงราคา 5 วนั

43 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการอบรมทบทวน อปพร.และทั สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 200,000         ตกลงราคา 5 วนั

ทศันศึกษาดูงาน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 
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 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

44 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการรณรงคป์้องกนัและลดอุบตัิเหตุ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

ทางถนน

45 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการคืนทางเทา้ใหป้ระชาชนคืนถนน สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

ใหก้บัสงัคม

46 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑเ์ครื่องสูบนํ้ า สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 500,000         สอบราคา 30 วนั

47 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 40,000           ตกลงราคา 5 วนั

48 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

49 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

50 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุก่อสร้าง สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

51 ต.ค.58-ก.ย.58 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

52 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 
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ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

53 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

54 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุเครื่องดบัเพลิงฯ สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

55 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อย สาํนกัปลดั งานรักษาความสงบภายใน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดว้ย CCVT

ภาคประชาชน

56 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าถ่ายเอกสาร กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 80,000           ตกลงราคา 5 วนั

57 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 300,000         ตกลงราคา 5 วนั

58 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่ารับวารสาร กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

59 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

60 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัทาํสื่อสิ่งพิมพป์ระชาสมัพนัธ์ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 400,000         ตกลงราคา 5 วนั

61 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงาน กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 144,000         ตกลงราคา 5 วนั

ของเทศบาลทางสื่อวทิยฯุ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

62 ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

สารสนเทศ

63 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการอาสาสมคัรชุมชนร่วมตรวจสอบ กองวชิาการฯ งานวางแผนสถิติและ 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

การบริหารงาน วชิาการ

64 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัทาํเวทีสาธารณะ กองวชิาการฯ งานวางแผนสถิติและ 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

วชิาการ

65 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการชาวกาฬสินธุ์ "ร่วมใจ โปร่งใส กองวชิาการฯ งานวางแผนสถิติและ 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

สุจริต ดาํเนินชีวติดว้ยธรรมะ" วชิาการ

66 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการถนนสายบุญ กองวชิาการฯ งานวางแผนสถิติและ 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

วชิาการ

67 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุสาํนกังาน กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 70,000           ตกลงราคา 5 วนั

68 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

69 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุวสัดุงานบา้นงานครัว กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

70 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

71 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

72 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

73 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบริการดา้นโทรคมนาคม กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 430,000         ตกลงราคา 5 วนั

74 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าไฟฟ้า กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 60,000           ตกลงราคา 5 วนั

75 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

76 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 17,000           ตกลงราคา 5 วนั

77 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

78 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันา สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 1,378,000      ตกลงราคา 5 วนั

รายได้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

79 ต.ค.57ก.ย.58 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัระเบียบพสัดุ สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

80 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุสาํนกังาน สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 314,000         สอบราคา 30 วนั

81 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

82 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 25,000           ตกลงราคา 5 วนั

83 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 92,000           ตกลงราคา 5 วนั

84 ต.ค.5-ก.ย.58 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 540,000         สอบราคา 30 วนั

85 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 17,000           ตกลงราคา 5 วนั

86 ต.ค.57ก.ย.58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการคลงั งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

87 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 400,000         เบิกตามคาํสัง่

จนท.อบรม

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

88 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพฒันาครูผูดู้แลเด็กของศูนย์ สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 18,000 เบิกจ่าย

พฒันาเด็ก ไม่กาํหนดระดบั โรงเรียน

89 ต.ค.57ก.ย.58 โครงการจดัจา้งเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน สาํนกัการศึกษา งานบริหารสถานศึกษา 1,044,000 ตกลงจา้ง

สถานศึกษา

90 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการแข่งขนัคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถิ่น สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 85,000 เบิกตามคาํสัง่

ไม่กาํหนดระดบั จนท.อบรม

91 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 2,000,000 ตกลงราคา 5 วนั

การจดัการ ไม่กาํหนดระดบั

92 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนสงักดั อปท. สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 350,000 ตกลงราคา เบิกตามคาํสัง่

จนท.อบรม

93 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการแข่งขนักีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

การจดัการ

94 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหาร สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 8,295,200

สถานศึกษา เงินสนบัสนุนอาหารกลางวนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

95 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใช้ สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 5,200,000

โรงเรียนเป็นฐาน

96 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพฒันาครู สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 324,000

97 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใชจ้่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 67,200

ความเร็วสูง

98 ต.ค.5-ก.ย.58 โครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 400,000

99 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 200,000

100 ต.ค.57ก.ย.58 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม ร.ร. สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 400,000

101 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการบวงสรวงอนุสาวรียพ์ระยาชยัสุนทร สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและ 60,000

วฒันธรรม

102 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการฝึกอบรมพนกังานครู สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 100,000 ตกลงราคา ตามความ

ไม่กาํหนดระดบั เหมาะสม

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

โอนงบประมาณให ้ ร.ร.ดาํเนินการ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

103 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเขา้ค่ายเยาวชน สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 30,000 ตกลงราคา จดัตามความ

ไม่กาํหนดระดบั เหมาะสม

104 ต.ค.5-ก.ย.58 โครงการเขา้ค่ายวชิาการ สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 100,000 ตกลงราคา จดัตามความ

ไม่กาํหนดระดบั เหมาะสม

105 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 6,500 ตกลงราคา จดัตามความ

ไม่กาํหนดระดบั เหมาะสม

106 ต.ค.5-ก.ย.58 โครงการจดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้เด็กปฐมวยั สาํนกัการศึกษา งานก่อนวยัเรียน 50,000 ตกลงราคา จดัตามความ

และปฐมศึกษา เหมาะสม

107 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัทาํแบบประเมินผลสมัฤทธิ์ทาง สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 50,000 ตกลงราคา จดัตามความ

การเรียน ไม่กาํหนดระดบั เหมาะสม

108 ต.ค.5-ก.ย.58 ค่าถ่ายเอกสาร สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5 วนั

109 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 5 วนั

110 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 1,000 ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

111 ต.ค.5-ก.ย.58 ค่าวสัดุสาํนกังาน สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 150,000 ตกลงราคา 5 วนั

112 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

113 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

114 ต.ค.5-ก.ย.58 ค่าวสัดุก่อสร้าง สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5 วนั

115 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5 วนั

116 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุการเกษตร สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

117 ต.ค.5-ก.ย.58 ค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5 วนั

118 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุกีฬา สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

119 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 100,000 ตกลงราคา 5 วนั

120 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 5,000 ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

121 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 10,000 ตกลงราคา 5 วนั

122 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

123 ต.ค.57ก.ย.58 ค่าวสัดุอื่นๆ (ค่าอาหารเสริม (นม)) สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 10,082,380 ตกลงราคา 5 วนั

124 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินสนบัสนุนอาหารกลางวนั สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 15,000,000    เบิกจ่าย

งานระดบัมธัยมศึกษา ให ้สพฐ.

125 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 14,796 จ่ายตาม

ใบแจง้หนี้

126 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่านํ้ าประปา สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 565,200 จ่ายตาม

ใบแจง้หนี้

127 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าโทรศพัท์ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 28,800 จ่ายตาม

ใบแจง้หนี้

128 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าไฟฟ้า สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 552,000 จ่ายตาม

ใบแจง้หนี้

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

129 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมขา้ราชการครูบาํนาญ สาํนกัการศึกษา งานบริหารการศึกษา 50,000 เบิกจ่าย

จงัหวดักาฬสินธุ์ ใหส้มาคม

130 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนพทุธสมาคมจงัหวดักาฬสินธุ์ สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 50,000 เบิกจ่าย

ใหส้มาคม

131 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจงัหวดักาฬสินธุ์ สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 50,000 เบิกจ่าย

นนัทนาการ ใหส้มาคม

132 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมยวุพทุธิกสมาคม สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 50,000 เบิกจ่าย

จงัหวดักาฬสินธุ์ นนัทนาการ ใหส้มาคม

133 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุน36 ชุมชน สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 180,000 เบิกจ่าย

ใหชุ้มชน

134 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมผูป้กครองและศิษยเ์ก่า สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 20,000 เบิกจ่าย

ไม่กาํหนดระดบั ใหส้มาคม

135 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสภาวฒันธรรมเทศบาลเมือง สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 20,000 เบิกจ่าย

กาฬสินธุ์ นนัทนาการ ใหส้มาคม

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

136 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 30,000 เบิกจ่าย

ใหส้มาคม

137 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑส์าํนกังาน สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 67,500           ตกลงราคา 5 วนั

และปฐมศึกษา

138 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 7,800             ตกลงราคา 5 วนั

และปฐมศึกษา

139 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว สาํนกัการศึกษา งานมธัยมศึกษา 414,180         ตกลงราคา 5 วนั

140 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑโ์รงงาน สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 19,000           ตกลงราคา 5 วนั

และปฐมศึกษา

141 ต.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑก์ารเกษตร สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 75,000 ตกลงราคา 5 วนั

142 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุสาํนกังาน สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 40,000 ตกลงราคา 5 วนั

143 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 10,000 ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

144 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 20,000 ตกลงราคา 5 วนั

145 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 45,000 ตกลงราคา 5 วนั

146 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 40,000 ตกลงราคา 5 วนั

147 ต.ค.57-ก.ย.58 จา้งเหมาก่อสร้างระบบกาํจดัขยะมูลฝอยฯ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะมูลฝอยฯ 57,820,000 e-Auction 400 วนั

148 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริหาร 20,000 ตกลงราคา 5 วนั

สิ่งก่อสร้าง

149 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ 270,000 ตกลงราคา 5 วนั

150 ต.ค.57-ก.ย.58 ซื้อครุภณัฑ ์โรงงาน 2 รายการ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 1,400,000 e-Auction 30 ;yo

เครื่องกาํเนิดไอนา้,ระบบปรับปรุงคุณภาพ

151 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการดูแลรักษาป้องกนัโรคสตัว์ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 150,000 ตกลงราคา 5 วนั

1. กิจกรรมคลีนิกรักษาสตัว ์ทม.กส.

2. กิจกรรมรณรงคฉ์ีดวคัซีนป้องกนัโรค

พิษสุนขับา้

3. ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้เปื่อยในโค- กระบือ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

152 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

153 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการควบคุมสุนขั-แมวจรจดั สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 5,000 ตกลงราคา 5 วนั

154 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 200,000 ตกลงราคา 5 วนั

สุขภาพดี รายไดด้ี พอดี

155 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 390,000 ตกลงราคา 5 วนั

156 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุก่อสร้าง สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 1,800,000 ตกลงราคา 5 วนั

157 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 540,000 ตกลงราคา 5 วนั

158 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 840,000 ตกลงราคา 5 วนั

159 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุเครื่องแต่งกาย สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 80,000 ตกลงราคา 5 วนั

160 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 160,000 ตกลงราคา 5 วนั

161 ต.ค.57-ก.ย.58 ซื้อครุภณัฑเ์ครืองไล่นก สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 600,000 สอบราคา 60 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 
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ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

162 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 700,000 ตกลงราคา 5 วนั

163 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจา้งเหมารักษาความสะอดาดและ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 2,500,000 ตกลงราคา 5 วนั

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

164 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรียด์ว้ยไสเ้ดือนดิน สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

165 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการลา้งทาํความสะอาดตลาด สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 130,000 ตกลงราคา 5 วนั

166 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งนํ้ าธรรมชาติ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 83,000 ตกลงราคา 5 วนั

และสถานที่กาํจดัขยะ

167 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการแนะนาํดา้นสุขาภิบาลอาหาร สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 45,000 ตกลงราคา 5 วนั

และอาหารปลอดภยั

168 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเฝ้าระวงัมลพิษทางอากาศ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 20,000 ตกลงราคา 5 วนั

169 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการชุมชนปลอดถงัขยะ สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 200,000 ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

170 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจา้งเหมารักษาความสะอาดถนน สาํนกัการสาธารณสุขฯ งานกาํจดัขยะฯ 5,130,000 ตกลงราคา 5 วนั

ทางเทา้ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลฯ

171 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการประชุมประจาํเดือนคณะกรรมการ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 540,000         ตกลงราคา 5 วนั

ชุมชนและผูน้าํชุมชน ความเขม้แขง็ของชุมชน

172 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอด กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

เทคโนโลยกีารเกษตร ความเขม้แขง็ของชุมชน

173 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการครอบครัวคุณธรรมนาํสงัคมเมือง กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

กาฬสินธุ์สู่ความเขม้แขง็ ความเขม้แขง็ของชุมชน

174 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเฝ้าระวงัและติดตามผูผ้า่นการบาํบดั กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

ฟื้นฟ ูผูต้ิดยาเสพติด ความเขม้แขง็ของชุมชน

175 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

176 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 500,000         ตกลงราคา 5 วนั

การปฏิบตัิงานและทศันศึกษาดูงานของ ความเขม้แขง็ของชุมชน

ผูน้าํชุมชน

177 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

178 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

179 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเทศบาลพบประชาชน กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 300,000         ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

180 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการชุมชนร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

181 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดัทาํรายการกิจการชุมชน กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

182 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าถ่ายเอกสาร กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

183 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

184 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าจา้งเหมาบริการ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

185 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินครุภณัฑ์ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

186 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุสาํนกังาน กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 40,000           ตกลงราคา 5 วนั

187 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

188 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

189 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

190 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

191 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

192 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุนํ้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสวสัดิการ งานบริหารทัว่ไป 2,000             ตกลงราคา 5 วนั

193 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนกลุ่มชุมชน กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 180,000         

ความเขม้แขง็ของชุมชน

194 ต.ค.57ก.ย.58 เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 100,000         

ความเขม้แขง็ของชุมชน

195 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมผูสู้งอายจุงัหวดักาฬสินธุ์ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 35,000           

ความเขม้แขง็ของชุมชน

196 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           

เบี้ยยงัชีพฯเทศบาลฯ ความเขม้แขง็ของชุมชน

197 ต.ค.57-ก.ย.58 เงินอุดหนุนสมาคมคนตาบอด จ.กาฬสินธุ์ กองสวสัดิการ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 20,000           

198 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

199 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจา้งเหมาบริการ สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานบริหารทัว่ไปฯ

200 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์รังวดั สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

201 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 350,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

202 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 560,000         ตกลงราคา 5 วนั

สิ่งก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน

203 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งนํ้ า สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 96,000           ตกลงราคา 5 วนั

บ่อบาํบดันํ้ าเสีย งานบาํบดัฯ

204 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงผงัเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

205 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาพื้นที่ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 1,140,000      จา้งเหมา วนัที่ 25

สีเขียว งานสวนสาธารณะ ของเดือน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

206 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุสาํนกังาน สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 130,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานบริหารทัว่ไป

207 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 1,000,000      ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

208 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 50,000           ตกลงรคา 5 วนั

งานบริหารทัว่ไป

209 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุก่อสร้าง สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 3,500,000      ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

210 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุนํ้ ามนัเชื้อเพลงและหล่อลื่น สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 300,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

211 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุยานพาหนะ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 300,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

212 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุการเกษตร สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 300,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

213 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 150,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

214 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุเครื่องแต่งกาย สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

215 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

งานบริหารทวัไป

เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม

216 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุวทิยาศาสตร์ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

217 ต.ค.57-ก.ย.58 วสัดุสาํรวจ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 10,000           ตกลงราคา 5 วนั

งานไฟฟ้าถนน

218 ต.ค.57-ก.ย.58 \ซื้อรถขดุตีนตะขาบ สาํนกัการช่าง แผนงานเคหะชุมชน 685,000         สอบราคา 30 วนั

งานไฟฟ้าถนน

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งานโครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

219 พ.ย.57-ธ.ค.58 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผูป้ระกอบการ สาํนกัการสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน 200,000         ตกลงราคา 5 วนั

ร้านคา้ งานกาํจดัขยะฯ

เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม

220 พ.ย.57-ก.ค.58 โครงการส่งเสริม อปท. จดัทาํแผนพฒันา สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 250,000

ดีเด่น

221 พ.ย.57-ก.ค.58 โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 320,000

222 พ.ย.57-ธ.ค.58 โครงการพอ่แม่คนที่สอง สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 300,000         

ไม่กาํหนดระดบั

223 ธ.ค.57-มี.ค.58 โครงการรายงานกิจการเทศบาล กองวชิาการฯ แผนงานบริหารทัว่ไป 50,000           ตกลงราคา 7 วนั

224 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการ สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 250,000         ตกลงราคา 5 วนั

ศึกษา ไม่กาํหนดระดบั

225 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการ สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

ศึกษา

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ

จดัตามความเหมาะสม

โอนงบใหโ้รงเรียนดาํเนินการ

โอนงบใหโ้รงเรียนดาํเนินการ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

226 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการแข่งขนักีฬาอนุบาลสมัพนัธ์ สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

227 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการมหกรรม ดนตรี กีฬา ประชาธิปไตย สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

228 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการฉลอง 220 ปี เมืองกาฬสินธุ์ สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 500,000         ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

229 ธ.ค.57-ก.ย.58 โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนสมัพนัธ์ กองสวสัดิการสงัคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน 100,000         ตกลงราคา 5 วนั

ตา้นยาเสพติด ความเขม้แขง็ของชุมชน

230 ธ.ค.57-ก.ย.58 ครุภณัฑส์าํนกังาน สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 9,500             ตกลงราคา 5 วนั

(โตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชุด) งานบริหารทวัไป

เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม

231 ม.ค.-58 โครงการส่งเสิรมฟื้นฟปูระเพณี สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและ 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

วฒันธรรมไทย งานปีใหม่ วฒันธรรม

232 มค.58 โครงการจดังานวนัครู สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 80,000 ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

233 ม.ค.58-มี.ค.58 โครงการอบรมเจา้หนา้ที่และครูวทิยากร สาํนกัการศึกษา งานมธัยมศึกษา 15,000

แกนนาํยาเสพติด

234 ม.ค.58-มี.ค.58 โครงการก่อสร้างทางเทา้รอบกดุนํ้ ากิน สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 725,000         สอบราคา 90 วนั

งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

235 ม.ค.57ส.ค.58 โครงการพฒันาความรู้สาํหรับสมาชิกสภาฯ สาํนกัปลดั แผนงานบริหารทัว่ไป 300,000 ตกลงราคา

236 ม.ค.57-ส.ค.58 โครงการยกยอ่งเชิดชูครอบครัวตน้แบบ กองสวสัดิการสงัคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ดา้นตวามซื่อตรง ความเขม้แขง็ของชุมชน

237 ม.ค.57-ส.ค.58 โครงการเฝ้าระวงัของกลุ่มสตรีเพื่อลด กองสวสัดิการสงัคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน 50,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความรุนแรง ความเขม้แขง็ของชุมชน

238 ม.ค.58-ส.ค.58 โครงการสานสมัพนัธ์ครอบครัวอบอุ่น กองสวสัดิการสงัคม งานส่งเสริมและสนบัสนุน 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

239 ม.ค.58-ก.ย.58 ค่าเยบ็ปกหนงัสือเขา้ปกหนงัสือ กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 15,000           ตกลงราคา 5 วนั

240 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 20,000           ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ

เบิกตามคาํสัง่เจา้หนา้ที่อบรม

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

241 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบาํรุงรักษา สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 950,000         สอบราคา

สนามกีฬา

242 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้ าทิ้ง สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 280,000         สอบราคา

และปฐมศึกษา

243 ม.ค.58-ก.ย.58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 800,000         สอบราคา

และปฐมศึกษา

244 ก.พ.58-ก.ค.58 โครงการตรวตสอบคุณภาพปุ๋ยหมกัอินทรีย์ สาํนกัการสาธารณสุข งานกาํจดัขยะมูลฝอย 10,000 ตกลงราคา

245 ก.พ.58-ก.ย.58 ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลกัสูตร สาํนกัการศึกษา งานโรงเรียน 80,000

สถานศึกษา

246 มี.ค.57-เม.ย.57 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 609,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยสิทธิวงศ ์ชุมชนโพธิ์ไทร งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

247 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 177,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยแก่นสาํโรง 1 ชุมชนวดัใตโ้พธิ์คํ้า งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

โอนงบใหโ้รงเรียนดาํเนินการ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

248 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 111,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยกมลชยัพฒันา 1 งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

ชุมชนหนองไชยวาน

249 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 518,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยแยกอนรรฆนาค 18 ชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

วดัหอไตรฯ

250 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชา้ง สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 209,000         สอบราคา 60 วนั

ศาลาชุมชน ชุมชนสุขสบายใจ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

251 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 354,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยเจริญชยั ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

252 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 446,000         สอบราคา 60 วนั

รูปตวัย ูซอยสมหวงั ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

253 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 470,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยเลง็พฒันา ชุมชนวดัป่าทุ่งศรีเมือง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

254 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชุมชน สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 368,000         สอบราคา 60 วนั

ดอนกลอย เชื่อมชุมชนริมแก่งดอนกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

ชุมชนดอนกลอย

255 มี.ค58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 319,000         สอบราคา 60 วนั

ระบายนํ้ า ค.ส.ล.รูปตวัยซูอยบา้นอาจารยป์ิ๋ว งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

(ถนนเสน่หา) ชุมชนตลาดเก่า

256 มี.ค.58-เม.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 614,000         สอบราคา 60 วนั

หลงัตลาดเกษตร ชุมชนทุ่งศรีเมืองพฒันา งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

257 มี.ค.58-พ.ค.58 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ. กองวชิาการฯ แผนงานการรักษาความ 30,000           ตกลงราคา 5 วนั

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ สงบภายใน งานเทศกิจ

เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535

258 มี.ค.58-ส.ค.58 โครงการเชิดชูเยาวชนคนดีศรีกาฬสินธุ์ กองสวสัดิการฯ งานส่งเสริมและสนบัสนุน 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

ความเขม้แขง็ของชุมชน

259 มี.ค58-ก.ย.58 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล กองวชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป 2,440,200 e-Auction 30 วนั

ภายในงานบริหารทัว่ไป

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

260 มี.ค.58-ก.ย.58 โครงการกิจกรรมวนัอาํลา สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 12,000 ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

261 มี.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 21,000           ตกลงราคา 30 วนั

บา้นนางสมยั ชุมชนหนองลิ้นจี่ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

262 มี.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 97,000           ตกลงราคา 30 วนั

รูปตวัย ูซอยประดิษฐ ์14 ชุมชนหนองลิ้นจี่ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

263 มี.ค.58-ก.ย.58 โครงการก่อสร้าถนน ค.ส.ล.ซอยวรัญญา สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 40,000           ตกลงราคา 30 วนั

ชุมชนบุญกวา้ง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

264 24-เม.ย.-58 โครงการจดังานวนัเทศบาลฯ สาํนกัปลดั แผนงานบริหารทัว่ไป 50,000 ตกลงราคา 5 วนั

265 24-เม.ย.-58 โครงการคดัเลือกพนกังาน ลูกจา้งดีเด่น สาํนกัปลดั แผนงานบริหารทัว่ไป 30,000 ตกลงราคา 5 วนั

ปี 2557

266 เม.ย.58-ก.ย.58 โครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพติดดีเด่น สาํนกัการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 400,000         

งานมธัยมศึกษา

เบิกจ่ายโรงเรียน

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

267 เมษา 58 งานประเพณีสงกรานต์ สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและวฒันธรรม 400,000         ตกลงราคา 5 วนั

268 มิ.ย.58-ก.ย.58 วสัดุงานบา้นงานครัว กองวชิาการ แผนงานบริหารทัว่ไป 5,000             ตกลงราคา 5 วนั

269 มิ.ย.58-ก.ย.58 โครงการพฒันาครูผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันา สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 18,000           ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

270 มิ.ย.58-ก.ย.58 งานบวงสรวงอนุสาวรียพ์ระยาชยัสุนทร สาํนกัการศึกษา งานศาสนา 60,000           ตกลงราคา 5 วนั

และวฒันธรรม

271 1-31 ก.ค.58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหนา้หมู่บา้น สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 88,000           ตกลงราคา 30 วนั

หนองไผ ่ชุมชนวดัป่าทุ่งศรีเมือง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

272 1-31 ก.ค.58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยขา้งโรงสี สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 97,000           ตกลงราคา 30 วนั

บุญสมดุลย ์ชุมชนวดัป่าทุ่งศรีเมือง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

273 1-31 ก.ค.58 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหนา้ศาลา สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 48,000           ตกลงราคา 30 วนั

SML ชุมชนทุ่งสระ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงานเคหะและชุมชน จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

274 ก.ค.58-ส.ค.57 ค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัที่เป็นกลาง สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 50,000           ตกลงราคา 30 วนั

ในการประเมินการปฏิบตัิงาน งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

275 ก.ค.58-ส.ค.58 งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและ 250,000         ตกลงราคา 5 วนั

วฒันธรรม

276 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.รูปตวัยู สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 553,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยยายคาํอุทิศ ชุมชนวดัสวา่งพฒันา งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

277 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพงษพ์ฒัน์ สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 202,000         สอบราคา 60 วนั

ฟาร์ม ชุมชนสงเปลือยนอก งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

278 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ ารูปตวัยู สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 529,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยเฟื้องฟ้า 5 ชุมชนวดัป่าทุ่งศรีเมือง งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

279 ก.ค.58ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยอคัราสา สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 62,000           ตกลงราคา 60 วนั

ชุมชนหวัโนนโก งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

280 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 252,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยวโิรจน์รัตน์ 3 ชุมชนสุขสบายใจ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

281 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพงษป์ลดั สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 298,000         สอบราคา 60 วนั

ชุมชนหาดลาํดวน งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

282 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายพฒุ สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 100,000         สอบราคา 60 วนั

ชุมชนหาดลาํดวน งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

283 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีดาว 2 สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 327,000         สอบราคา 60 วนั

ชุมชนหวัโนนโก งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

284 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการปรับปรุงลานตลาดสินคา้ชุมชน สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 250,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยนํ้ าทิพย ์ชุมชนซอยนํ้ าทิพย์ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

285 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.รูปตวัยู สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 566,000         สอบราคา 60 วนั

ซอยร้านสนิทบาร์เบอร์ ชุมชทุ่งศรีเมืองพฒันา งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

296 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 192,000         สอบราคา 60 วนั

บา้นพาณิชยจ์งัหวดั ชุมชนสุขสบายใจ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

287 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 507,000         สอบราคา 60 วนั

ระบายนํ้ า ค.ส.ล.รูปตวัย ูซอยโชคอาํนวย งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)

งบประมาณ



 แบบ ผด 2

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

ลาํดบัที่ ช่วงเวลา รายการ/จาํนวน (หน่วย) หน่วยงาน   เงินนอกงบประมาณ วธิีจดัหา กาํหนดส่งมอบ หมายเหตุ

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จาํนวน(บาท) ประเภท จาํนวน (บาท)

288 ก.ค.58-ส.ค.58 โครงการปรับปรุงภมิทศัน์บริเวณศาลปู่แฮ่ สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 250,000         สอบราคา 60 วนั

ชุมชนวดัเหนือ งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

289 ก.ค.58-ก.ย.58 โครงการอบรมสมัมนาผูร้ับผิดชอบ สาํนกัการศึกษา งานกีฬาและนนัทนาการ 12,000           ตกลงราคา 5 วนั

สนามกีฬา

290 ส.ค.58-ก.ย.58 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาครูสอนเด็กเร่ร่อน สาํนกัการศึกษา งานการศึกษา 6,000 ตกลงราคา 5 วนั

ไม่กาํหนดระดบั

291 กย58 งานบวงสรวงอนุสาวรียพ์ระยาชยัสุนทร สาํนกัการศึกษา งานศาสนาและ 60,000 ตกลงราคา 5 วนั

วฒันธรรม

293 29-เม.ย.-58 จ้างเหมาปรับปรุงแก้มลืงกุดโง้ง สํานัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 8,870,000 1-พ.ค.-58 e-Auction 90 วนั

ชุมชนกุดยางสามัคคี งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

294 16 มิย.58 ก่อสร้างรางระบายนํ้ า ค.ส.ล.ซอยอุดมชยักดุยางสา สาํนกัการช่าง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 1,539,000 ก.ค.-58 e-Auction 90 วนั

งานก่อสร้างโครงสร้างฯ

296 ส.ค.-58 จา้งติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลฯ 2,440,000 ก.ย.-58 e-Auction 30 วนั

วชิาการฯ งานบริหารทัว่ไป

งบประมาณ

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (2)


