
 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)

1  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

2  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 460,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

3  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คารับวารสาร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

4  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซักฟอก สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

5  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คารับรองบุคคลหรือตอนรับคณะบุคคล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

6  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คารับรองในสภาการประชุมสภาทองถิ่นหรือ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

อนุกรรมการ

7  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 800,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

8  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาพวงมาลัย ดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

9  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

10  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจัดงานอื่นๆ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

งบประมาณ



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

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

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

11  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล

12  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการอบรมคุณธรรมนำการปฏิบัติงานพนักงานฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

13  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

14  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 2,500,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

15  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจางเหมาเอกชนทำความสะอาด สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 460,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

16  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และวันพระราชสมภพฯ

17  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานฯ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 280,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

18  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลญ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 45,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เ

19  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ราชการและพิธีลงนาม MOU

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



.(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)

20  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 500,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

21  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

22  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

23  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

24  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุกอสราง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

25  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

26  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

27  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 8,000,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

28  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

29  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโทรศัพท สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

30  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาไปรษณีย คาซ้ือดวงตราไปรษณีย สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

31  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเกาอี้หมุนแบบมีพนักพิง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 16,200       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

32  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะพลาสติก สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 70,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

33  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเกาอี้บุนวม สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 7,550         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

34  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือถังน้ำแสตนเลส สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 12,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

35  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือพัดลมโคจร สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 1,800         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

36  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ่ือเครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 40,200       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

37  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ่ือเครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 23,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

38  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือกลองวงจรปดพรอมอุปกรณติดต้ัง สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พรอมจอและติดต้ัง

39  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสายสุพาย (แบบขอแข็ง) สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 19,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



.(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)

40  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 22,000       เฉพาะเจาะจง 60 วัน

แบบที่ 1

41  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 16,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

สำนักงาน

สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

42  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานทะเบียน

ทองถิ่นเปนศูนยบริการสะดวก สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

43  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

44  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 630,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

45  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพรขาว สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

46  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

47  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันฯ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 892,800     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

48  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการคืนทางเดินเทาใหประชาชนคืนถนนให สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กับสังคม

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

49  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

50  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

51  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

52  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุกอสราง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

53  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 150,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

54  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

55  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเครื่องแตงกาย สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

56  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

57  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

58  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาครุภัณฑคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 59,400       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

59  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

60  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

61  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

62  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 15,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

63  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน กองวิชาการฯ แผนงานรักษาความสงบ 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

64  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

65  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คารับวารสาร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

66  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาทรัพยสิน กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนและสถิติฯ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

67  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

68  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 350,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

69  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 144,000     

เทศบาลทางส่ือ งานบริหารทั่วไป

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

70  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเทศบาลพบส่ือมวลชนและผูประกาศ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       

ขาว งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา 30 วัน

71  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 120,000     

หอกระจายขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา

72  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชน งานบริหารทั่วไป

ตกลงราคา 5 วัน

73  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตกลงราคา 5 วัน

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

74  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเทศบาลตานการทุจริต กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

75  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดเวทีสาธารณะ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

76  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุสำนักงาน กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 70,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

77  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

75  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

76  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

77  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

78  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป 80,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

79  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบริการทางดานโทรคมนาคม วิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 430,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

80  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

81  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาเชามรัพยสิน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 1,000,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

82  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

83  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

84  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

84  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาธรรมเนียมตออายุสัญญาที่ราชพัสดุ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 400,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

85  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมการเชาอาคาร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พัสดุ งานบริหารงานคลัง

86  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาอากรแสตมป ตราสาร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

87  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 300,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ราชอาณาจักร งานบริหารงานคลัง

88  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการใหความรูดานเกี่ยวกับพัสดุ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

89  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 600,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ทรัพยสิน โปรแกรม LTAX งานบริหารงานคลัง

90  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 70,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

91  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุสำนักงาน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 300,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

92  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

93  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

94  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 80,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

95  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุคอมพิวเตอร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 300,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

96  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาครุภัณฑสำนักงาน (ตูเก็บแฟม 40 ชอง 10 ตู สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 48,000 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

97  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โตะเหล็กขนาด 5 ฟุต 1 ตัว สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 7,800 เฉพาะเจาะจง

งานบริหารงานคลัง

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



.(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)

98  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เกาอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 2 ตัวๆละ 2,700 สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,400 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานคลัง

99  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือตูบานเลื่อนขนาด 3 ฟุต สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารการคลัง

100  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือตูบานมือจับปด ขนาด 91.50x45.70x183 สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 8,400 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 4,200 บาท งานบริหารการคลัง

101  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาครุภัณฑสำรวจ (เครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร) สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,515 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารการคลัง

102  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผล สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 44,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท งานบริหารการคลัง

103  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คอมพิวเตอรโนตบุค สำหรับประมวลผล สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 21,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารการคลัง

104  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จำนวน 4 เครื่องๆ ละ สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 13,200 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

3,300 บาท งานบริหารการคลัง

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

105  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพแบบ Multifunction แบบฉีดหมึก สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 7,000

(Inkjet) งานบริหารการคลัง

106  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 7,900 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

(Inkjet Printer) งานบริหารการคลัง

107  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสาร สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 3,100 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จางเหมาบุคคลจำนวน 5 คน เดือนละ 10,000/คน งานบริหารการคลัง

108  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 70,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารการคลัง

109  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 475,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พ.ค.-ก.ย.61 งานระดับมัธยมศึกษา 118,000     

110  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 9,475,600

111  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 67,200 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานระดับมัธยมศึกษา 16,800 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

เฉพาะเจาะจง  5 วัน

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

112  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 3,000,000

ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) งานระดับมัธยมศึกษา 750,000

113  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัอ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 200,000

เทศบาล งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

114  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 300,000

จัดทำแผนพัฒนาดีเดน งานระดับมัธยมศึกษา 50,000

งานศึกษาไมจำกัดระดับ 50,000

115  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 39,750

116  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,000,000

งานระดับมัธยมศึกษา 250,000

117  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 100,000

การบริหาราตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

118  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 604,000

งานระดับมัธยมศึกษา 148,500

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ



.(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)

119  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินรายหัว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 3,987,600  

งานระดับมัธยมศึกษา 589,800

120  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินรายหัว(Top Up) สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 165,000     

121  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาหนังสือเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,168,872  

งานระดับมัธยมศึกษา 192,215     

122  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาอุปกรณการเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 720,500     

งานระดับมัธยมศึกษา 70,940       

123  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาเครื่องแบบนักเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 741,000     

งานระดับมัธยมศึกษา 76,300       

124  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,007,740  

งานระดับมัธยมศึกษา 148,070     

125  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา อปท. สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,800,000  

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 งานระดับมัธยมศึกษา 450,000     

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ



.(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)

126  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา อปท. สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,800,000  

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 งานระดับมัธยมศึกษา 450,000     

127  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจัดการเรียนการสอนรายหัว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 278,800     

128  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำศูนยการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 18,000       

129  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,800,000  

เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 งานระดับมัธยมศึกษา 450,000     

130  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา อปท. สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 900,000     

131  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน แบบบูรณาการ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,000       

งานการศึกษาไมกำหนดฯ 50,000       

132  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุอื่นๆ อาหารเสริม (นม) สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน #########

133  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเกาอี้บุบวมพนักพิง มีลอหมุน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 13,500       เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,800       

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ

ใหโรงเรียนดำเนินการ



.(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)

134  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 5 ฟุต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 14,400       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 19,200       

135  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 25,200       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

136  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 29,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 11,600       

137  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 7,800         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

138  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะอาหารนักเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 33,250       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

139  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

140  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องดูดฝุน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

141  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเกาอี้บุนวม สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 12,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

142  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะ-เกาอี้นักเรียน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 130,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

143  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 32,400       

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

144  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องกรองน้ำ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 42,000       

145  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 80,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานระดับมัธยมศึกษา 32,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 16,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

146  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดำ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 6,600         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,600 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

5 วัน

147  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดำ สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 7,900         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ชนิด Network แบบที่ 1

148  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพ Multifunctioh แบบฉีดหมึก สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 15,400       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

(  Inkjet )

149  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือลำโพงกลางแจง สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 35,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

150  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือกลองวงจรปดพรอมอุปกรณติดต้ัง สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พรอมจอและการติดต้ัง

151  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องดนตรีโยธวาธิต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 220,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

152  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องดนตรีโยธวาธิต สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 220,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

153  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 600,000     

ประกอบ งานระดับมัธยมศึกษา 200,000

154  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ 350,000     

(ถนนประดิษฐ)

155  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ #########

156  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 100,000     

157  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ สำนักการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 54,000       

158  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 50,000       

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

159  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจางพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 450,000     

ของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

160  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมเด็ก สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 10,000       

ดอยโอกาสในเขตเทศบาล

161  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายในการพัฒนาครูอาสาสอนเด็ก สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 6,000         

ดอยโอกาส

162  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000       

นอกสถานศึกษา

163  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 500,000     

164  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 80,000       

165  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงาน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 100,000     

ครูในสังกัด

166  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการประกวดสถานศึกษาดีเดนกลุมจังหวัด สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000       

การศึกษาทองถิ่นที่ 12

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

167  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการนิเทศภายใน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 20,000       

168  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000       

สรางสรรคเยาวชนหางไกลยาเสพติด

169  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมดูงานคณะกรรมการการศึกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 120,000     

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

170  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมเยาวชนสำนึกมัคคุเทศก สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 10,000       

รักบานเกิด

171  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมความรวมมือทางวิชาการกับ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 100,000     

สถาบันการศึกษา

172  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินอุดหนุนสมาคมภูไทจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       

ศาสนาวัฒนธรรมและฯ

173  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินอุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       

ศาสนาวัฒนธรรมและฯ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

174  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินอุดหนุนสมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัด กส. สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ศาสนาวัฒนธรรมและฯ

175  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบสนามกีฬา สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 12,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

176  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 350,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ทองถิ่น

177  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 150,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

สัมพันธสมานฉันทปรองดอง

178  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิคสนามกีฬากลาง สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กาฬสินธุ

179  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 15,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

180  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย (แบบขอแข็ง) สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 28,500       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

181  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 950,000     ประกาศ

เชิญชวน

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

182  ต.ค.60-30 ก.ย.61 งานประเพณีบุญซำฮะ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมและ 180,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

นันทนาการ

183  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

184  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 1,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

185  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

186  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 600,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

187  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

188  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 6,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

189  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุสำนักงาน สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 150,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

190  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

191  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

192  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุกอสราง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

193  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

194  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุการเกษตร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

195  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

196  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

197  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

198  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

199  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาน้ำประปา สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 755,200     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

200  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโทรศัพท สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 25,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

201  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาไฟฟา สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 832,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

202  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือตูเก็บเอกสารกระจกใส 3 ฟุต สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 12,800       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การศึกษา

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

203  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 3,240,000  

ศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกาสังกัดเทศบาล การศึกษา

204  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

205  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 2,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

206  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 1,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

207  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

208  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุสำนักงาน สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 60,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

209  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

230  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

231  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารฯ 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

232  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุคอม สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

โรงเรียนดำเนินการ



.(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)

233  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารสาธารณสุข 16,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

234  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิด LED ขาวดำ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริหารสาธารณสุข 3,300         

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

235  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 240,000     

236  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 65,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

237  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการดูแลรักษาโรคสัตว สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 250,000     

เฉพาะเจาะจง 5 วัน

238  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฝาระวังควบคุมโรคติดตอจากสัตวสูคน สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 10,000       

239  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหวางต้ังครรภ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 60,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

240  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

241  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการกาฬสินธุเมืองจักรยาน สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

242  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

งบประมาณ

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

243  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือสายพานลดระดับลงอางลวกรวมโครงสราง สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 450,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

244  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือสายพานลดระดับลงอางลวกรวมโครงสราง สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 450,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เหล็กชุบกัลวาไนซ

245  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือชั้นวางสุกร สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 250,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

246  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือโตะตัดแตงสุกร สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 128,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

247  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ำ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 500,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

248  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ำแบบโครงหลังคา สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 500,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เหล็กถักและติดต้ังถังเก็บน้ำไฟเบอรกลาส

249  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงปายศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ผูสูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

250  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำปายชื่อโรงเรียนผูสูงอายุ สำนักการสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุข 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

251  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 10,000       ตกลงราคา 5 วัน

252  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 50,000       

253  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 90,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และสถานที่กำจัดขยะ

254  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการติดต้ังถังดักไขมัน สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 15,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

255  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการผลิตปุยอินทรียดวยไสเดือนดินกินขยะ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

256  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดการขยะพิษ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

257  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการลอกทอระบายน้ำ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

258  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการลางทำความสะอาดตลาด สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 130,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

259  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจางเหมาทำความสะอาดและความเปน สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 2,900,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ระเบียบเรียบรอยของชุมชน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

260  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการตรวจแนะนำดานสุขาภิบาลอาหารและ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 90,000       ตกลงราคา 5 วัน

อาหารปลอดภัย

261  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

(LA21)

262  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการกำจัดขยะปุยอินทรียในชุมชนดวยวิธี สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 40,000       ตกลงราคา 5 วัน

การหมักไรอากาศและผลิตแกสชีวภาพ

263  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 400,000     ตกลงราคา 5 วัน

264  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 1,500,000  

ตกลงราคา 5 วัน

265  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 8,000         

266  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุกอสราง สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 1,800,000  ตกลงราคา 5 วัน

267  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 540,000     

ตกลงราคา 5 วัน

268  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 840,000     

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

269  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 150,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

270  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุการเกษตร สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

271  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 80,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

272  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุอื่น สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 2,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

273  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องสูบน้ำ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

274  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 24,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

275  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาซ้ือเครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย (แบบขอออน) สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 22,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

276  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการพัฒนาตลาดสดสูมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ สำนักการสาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ 800,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

277  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร สำนักการชาง แผนงานอุตาหกรรมฯ 1,000,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

278  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 2,040,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

279  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ สำนักการชาง แผนงานอุตาหกรรมฯ 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

280  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาธรรมเนียมในการพิสูจนรังวัด สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟา

281  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟา

282  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟา

283  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟา

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

284  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุสำนักงาน สำนักการชาง แผนงานอุตาหกรรมฯ 150,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

285  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,500,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

286  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สำนักการชาง แผนงานอุตาหกรรมฯ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

287  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุกอสราง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 3,000,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

288  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุกอสราง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 3,000,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

259  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 550,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

290  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000     เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

291  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุการเกษตร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

292  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

293  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุเครื่องแตงกาย สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

294  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร สำนักการชาง แผนงานอุตาหกรรมฯ 120,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมฯ

295  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

 แบบ ผด 2

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (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)

296  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุสำรวจ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

297  ต.ค.60-30 ก.ย.61 วัสดุอื่นๆ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

298  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 271,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ซอยบานนายประศักด์ิ ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา งานอุตสาหกรรมฯ

299  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยภูธรรมะ สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมฯ 154,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ชุมชนหัวโนนโก งานอุตสาหกรรมฯ

300  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาถายเอกสาร กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

301  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

302  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาจางเหมาบริการ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 370,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

303  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

304  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

305  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุงานบานงานครัว กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

306  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

307  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 2,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

308  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 5,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

309  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 



.(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)

310  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โตะเหล็ก 1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 5,800         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

311  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เกาอี้บุนวมพนักพิง ลอหมุนจำนวน 1 ตัวๆละ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 2,700         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

2,700 บาท งานบริหารงานทั่วไป

312  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 1 เครื่องๆละ 16,000 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 16,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

313  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่องๆ ละ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 15,400       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

7,700 บาท รวม 15,400 บาท งานบริหารงานทั่วไป

314  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงและตอเติมที่ทำการชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 130,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

วัดหอไตรฯ งานบริหารงานทั่วไป

315  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาชุมชนบุญกวาง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 90,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารงานทั่วไป

316  ต.ค.60-30 ก.ย.61 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา- กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 70,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จักร งานบริหารงานทั่วไป

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

317  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการคัดเลือกแมดีเดนเนื่องในวันแมแหงชาติ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 60,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

318  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฝาระวังกลุมสตรีเพื่อลดความรุนแรง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ตอเด็กและสตรี งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

319  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสำหรับ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เยาวชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

320  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 540,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

321  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการศุนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เกษตรชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

322  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญา กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เศรษฐกิจพอเพียงฯ งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

323  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

324  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเมือง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 40,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กาฬสินธุ งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

325  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเฝาระวังและติดตามผูผานการบำบัด กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ฟนฟูผูติดยา งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

326  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

327  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการอบรมจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

328  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

329  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการประกวดชุมชนดีเดน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

330  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธสมานฉันท กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 120,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ปรองดอง งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

 แบบ ผด 2

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

งบประมาณ



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

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

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

331  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดงานเยาวชนแหงชาติ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

332  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

333  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสรางสานสัมพันธครอบครัวอบอุน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

334  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อสรางภาวะผูนำและ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ปองกันแกไขปญหา งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

335  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการเลือกต้ัง ประธานชุมชนและคณะ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กรรมการชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

336  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการสงเสริมการดำเนินงานกองทุนแมของ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

แผนดิน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

337  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 20,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

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

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

338  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการบำบัดฟนฟูผูติ/ผูเสพยา กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง 325,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

339  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุเทศบาล กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

340  ต.ค.60-30 ก.ย.61 โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห 20,000       ตกลงราคา 5 วัน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

341  ต.ค.60-30 ก.ย.61 เงินอุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000     ตกลงราคา 5 วัน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

342 พ.ย.60-ม.ค.61 โครงการอบรมผูประกอบการรานอาหาร แผงลอย สำนักการ แผนงานเคหะชุมชน 50,000       ตกลงราคา 5 วัน

ตลาดโตรุง สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ

343 พ.ย.60-ม.ค.61 โครงการอบรมผูผลิตน้ำด่ืม น้ำแข็ง สำนักการ แผนงานเคหะชุมชน 30,000       ตกลงราคา 5 วัน

สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ

344 1พ.ย.60-31ม.ค.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยขางรานอาหาร สำนักการ แผนงานอุตสาหกรรมและ 203,000     เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ สาธารณสุขฯ งานอุตสาหกรรมฯ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

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

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

345  พ.ย.60 โครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา กองวิชาการฯ บริหารทั่วไป 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานวางแผนสถิติและฯ

346  พ.ย.60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนิน กองวิชาการฯ บริหารทั่วไป 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานและการติดตามประเมินผล งานวางแผนสถิติและฯ

347 1พ.ย.60-31ม.ค.61 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 -คาซ้ือเครื่องเสียง งานบริหารทั่วไป 11,900

 -คาซ้ือเครื่องเลนดีวีดี 1,550

348 1พ.ย.60-31ม.ค.61 ครุภัณฑคอมพิวเตอร กองวิชาการฯ แผนงานบริหารทั่วไป

 -คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 16,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จำนวน 1 เครื่อง

 -คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล 22,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

349 1พ.ย.60-31ม.ค.61 โครงการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 3 พ.ย.60 งานประเพณีลอยกระทง สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 350,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

350 1พ.ย.60-31ม.ค.61 โครงการแขงขันกีฬาเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

351 1ธ.ค.60-31 มี.ค.61 โครงการอบรมทบทวน อปพร.และทัศนศึกษา สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

352 1ธ.ค.60-30 เม.ย.61 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 100,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

353  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการประชุมวิชาการประจำป อสม. สำนักการ แผนงานบริการสาธารณสุข 80,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

สาธารณสุขฯ

354  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุมผูนำ สำนักการ แผนงานบริการสาธารณสุข 1,000,000  เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุและผูนำชุมชน สาธารณสุขฯ

355  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ สมานฉันท สำนักการ แผนงานเคหะและชุมชน 70,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ

356  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมการโยธา 570,000     เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ งานอุตสาหกรรมฯ

357  ธ.ค.60-มี.ค.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยตรงขามบอนไก สำนักการชาง อุตสาหกรรมการโยธา 331,000     เฉพาะเจาะจง 120 วัน

ชุมชนคุมหวย งานอุตสาหกรรมฯ

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

358  ธ.ค.60-มี.ค.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสุภี สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 520,000     ประกาศ 120 วัน

ชุมชนทุงมน งานอุตสาหกรรมฯ เชิญชวน

359  ธ.ค.60-มี.ค.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยบานเทิดไท สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 575,000     ประกาศ 120 วัน

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง งานอุตสาหกรรมฯ เชิญชวน

360  ธ.ค.60-ก.พ.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยนามนเชื่อม สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 880,000     ประกาศ 150 วัน

คำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ งานอุตสาหกรรมฯ เชิญชวน

361  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงกรกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสุขสบายใจ 6 สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 299,000     เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ชุมชนสุขสบายใจ งานอุตสาหกรรมฯ

362  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยยลถนอม 2 สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 55,000       เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ชุมชนหัวโนนโก งานอุตสาหกรรมฯ

363  ธ.ค.60-ม.ค.61 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 200,000     เฉพาะเจาะจง 90 วัน

จากซอยหาดลำดวน 1 เชื่อมซอยตาสังข ชุมชนหาดลำดวน งานอุตสาหกรรมฯ

364  ธ.ค.60-ก.พ.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยวัดสวางพัฒนา สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 1,165,000  ประกาศ 90 วัน

ชุมชนวัดสวางพัฒนา งานอุตสาหกรรมฯ เชิญชวน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

365  ธ.ค.60-ก.ย..61 โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬาเด็กและ สำนักการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 200,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เยาวชน-ประชาชน

366 ม.ค.-มี.ค.61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร FR สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ม.ค.-ก.ย.61 โครงการสรางภูมิคุมกันเด็กไทย สรางความ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 50,000 เฉพาะเจาะจง

367 ปองภัยทางน้ำ 5 วัน

368 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการอบรมใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

การปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน

369 ม.ค.-มิ.ย.61 คาซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 200,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

370 ม.ค.-มิ.ย.61 คาซ้ือเครื่องรับสงวิทยุส่ือสารชนิดประจำที่ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

371 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงรถยนตบรรทุกน้ำดับเพลิง บรรเทา 11 สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 250,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

372 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงรถยนตตรวจการณ 3 สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง

5 วัน

373 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงรถยนตตรวจการณเทศกิจ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

374 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงรถยนตตรวจการณเทศกิจ สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

5 วัน

375 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไขจุด สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

อันตรายถนนกาฬสินธุ

376 ม.ค.-มิ.ย.61 คาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแกไขจุด สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

อันตรายหนาโรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ)

377 ม.ค.-มิ.ย.61 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฝายปองกัน สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบฯ 100,000 เฉพาะเจาะจง 90 วัน

และบรรเทาสาธารณภัย

378 ม.ค.-ก.ย.61 ซ้ือรถขุดหนาตักหลังขุด ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน ประกาศ 60 วัน

งานไฟฟาถนน เชิญชวนทั่วไป

379 ม.ค.-ก.ย.61  - คาตูเชื่อม ขนาด 500A ทองแดงแท 1 เครื่อง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 11,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 - คาตูอินเวศแตอร 275A 1 เครื่อง งานไฟฟาถนน 5,900

 -คาสวานแทนมอเตอร 1/2 แรง 22,500

380 ม.ค.- ครุภัณฑสำรวจ กลองระดับขนาดกำลังขยาย 30 สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 34,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เทา จำนวน 1ชุด งานไฟฟาถนน

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

381 ม.ค.-  -คาซ้ือเครื่องตัดหญาสายสะพาย (แบบขอออน) สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 22,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จำนวน 2 เครื่อง งานไฟฟาถนน

 -คาซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 1 เครื่อง 12,000

 - คาเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย (แบบขอแข็ง) 28,500

จำนวน 3 เครื่อง

382 ม.ค.-ก.ย.61 คาปมน้ำ 1 แรงมา จำนวน 1เครื่อง สำนักการชาง งานบริหารทั่วไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 5 วัน

383 ม.ค.-ก.ย.61  -คาซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 งานบริหารทั่วไป 80,400       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 40,200 บาท แผนงานอุตสาหกรรม

 -คาซ้ือถังน้ำ พี.วี.ซี. ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน และการโยธา 17,000

2 ถังๆละ 8,500 บาท เปนเงิน 17,000 บาท

384 ม.ค.-ก.ย.61  -คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับสำนักงาน สำนักการชาง งานบริหารทั่วไป 32,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม

 -คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 และการโยธา 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30000 บาท

 แบบ ผด 2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

381 ม.ค.- ซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  2 เครื่อง(ขอออน) สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 22,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ซ้ือเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 1 เครื่อง งานไฟฟาถนน 12,000

ซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  2 เครื่อง(ขอแข็ง) 28,500

382 ม.ค.- คาซ้ือเครื่องปมน้ำ 1 แรงมา จำนวน 1 เครื่อง สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานไฟฟาถนน

383 ม.ค.- คาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู 2 เครื่อง สำนักการชาง งานบริหารทั่วไป 80,400 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

คาซ้ือถังน้ำ PVC ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง แผนงานอุตสาหกรรม 17,000

และการโยธา

384 ม.ค.-  - คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับสำนักงาน 2 เครื่อง สำนักการชาง 32,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ๆละ 16,000 บาท

 - คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 สำนักการชาง งานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

   เครื่องๆละ 30,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรม

 - คาซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน และการโยธา 9,900 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 3 เครื่องๆ บะ 3,300 บาท เปนเงิน 9,900

 - คาซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับ 53,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่องๆละ 53,000 บาท

385 ม.ค.61-พ.ค.61 โครงกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 1,744,000 ประกาศเชิญ 150 วัน

ซอยคงเดชสมุนไพร ชุมชนทุงสระ และการโยธา ชวนทั่วไป

ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ



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

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

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

386 ม.ค.-มิ.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 2,681,000 ประกาศเชิญ 180 วัน

ซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง และการโยธา ชวนทั่วไป

387 ม.ค.61-30 เม.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 684,000 ประกาศเชิญ 120 วัน

ซอยขางรานขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก และการโยธา ชวนทั่วไป

390 1 ม.ค.-30 เม.ย.60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 463,000 เฉพาะเจาะจง 120 วัน

ฝงขวามือ ชุมชนซอยน้ำทิพย และการโยธา

391 ม.ค.61-ก.พ.61 คาจางองคกรหรือสถาบันเปนกลางในการ กองวิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000       เฉพาะเจาะจง 60 วัน

ประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาล งานวางแผนสถิติฯ

392 ม.ค.61-ก.พ.61 ครุภัณฑสำนักงาน กองวิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป 9,000         เฉพาะเจาะจง 5 วัน

 - คาโตะวางคอมพิวเตอรจำนวน 2 ตัวๆละ 4,500 งานบริหารทั่วไป

393 ม.ค-61 การจัดงานประเพณีวันปใหม สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

394 11 ม.ค.-15 ม.ค.61 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ สำนักการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 90,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ศาสนาวัฒนธรรมและฯ

395 ม.ค-61 การจัดงานวันครู สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 90,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561(1) 

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

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

396 ม.ค.-มิ.ย.61 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศีกษา สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

397 ม.ค.-ก.ย.61 โครงการเขาคายเยาวชน สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 30,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

398 ก.พ.-ก.ค.61 โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย สำนักการ แผนงานเคหะและชุมชน 10,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ สาธารณสุขฯ งานกำจัดขยะฯ

399 ก.พ-61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,487,000  ประกาศ 150 วัน

ซอยเขียวสัมพันธ ชุมชนดงปอ งานกำจัดขยะฯ เชิญชวน

400 ก.พ-61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยนามนเชื่อม สำนักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,487,000  ประกาศ 150 วัน

คำพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ งานกำจัดขยะฯ เชิญชวน

401 ก.พ-61 โครงการปจฉิมนิเทศ สำนักการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ 90,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

402 มี.ค.61-มิ.ย.60 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 699,000 ประกาศเชิญ 120 วัน

ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ และการโยธา ชวนทั่วไป

403 มี.ค.61-พ.ค. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหลังโรงเรียน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 624,000 ประกาศเชิญ 120 วัน

อนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง และการโยธา ชวนทั่วไป
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ลำดับที่ ชวงเวลา รายการ/จำนวน (หนวย) หนวยงาน   เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนดสงมอบ หมายเหตุ

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

404 มี.ค.61-31 ส.ค.61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหลังโรงเรียน สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 624,000 ประกาศเชิญ 180 วัน

อนุบาลทุงมน ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง และการโยธา ชวนทั่วไป

405   24 เม.ย.61 โครงการจัดงานวันเทศบาล สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

406  24 เม.ย. 61 โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจางดีเดน ป 2561 สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไป

407  เม.ย.61- 31 ก.ค.61 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนทาสินคา สำนักการชาง แผนงานอุตสาหกรรม 791,000 ประกาศเชิญ 120 วัน

ฝงขวามือ ชุมชนทาสินคา และการโยธา ชวนทั่วไป

408 11-13 เม.ย.61 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 400,000     เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

409 30-31 พ.ค.61 งานบวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ ปูหาญ และ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 35,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ศาลหลักเมือง และนันทนาการ

410 พ.ค.-ส.ค.61 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน สำนักการ แผนงานบริการ 35,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
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ที่ตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน (บาท)

411 มิ.ย.-ส.ค.61 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแก กองวิชาการฯ รักษาความสงบภายใน 50,000       เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ งานเทศกิจ

412 1ก.ค.61-ส.ค61 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนเทศบาลเมือง สำนักการศึกษา งานกีฬาและ 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

กาฬสินธุ นันทนาการ

413 ก.ค-61 งานประเพณีแหเทียน สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 350,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

414  ก.ค.-ส.ค.61 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

415 ก.ย-61 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร สำนักการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรม 150,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

และนันทนาการ

416 เม.ย.-ก.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สำนักการชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 2,643,000  ประกาศ 180 วัน

ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ งานอุตสาหกรรมฯ เชิญชวน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561(1) 

 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (2)

งบประมาณ


