ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

1
2
3
4

ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุสานักงาน
"
ค่าวัสดุสานักงาน
"
ค่าวัสดุสานักงาน
"
ค่าวัสดุสานักงาน

5

ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุสานักงาน

6

ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุสานักงาน

7

ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุสานักงาน

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
8 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
9 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
9 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11 พ.ย.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
ป้องกัน บริหารงานทั่วไป/งานการรักษาความสงบ
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
กองศึกษา
งานการศึกษา
บริหารงานทั่วไปกับกับการศึกษา
สาธาณสุข
งานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

ผ.ด.2
กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)

80,000
70,000
2,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
"
"
เฉพาะเจาะจง

7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน

20,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน ตามความจาเป็น

12,000

เฉพาะเจาะจง

ตามความจาเป็น
30 วัน ตามความจาเป็น

48,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน ตามความจาเป็น

สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
5,000
คลัง
บริหารงานทั่วไป/งานคลัง
5,000
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
5,000
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน
40,000
ป้องกัน บริหารงานทั่วไป/การรักษาความสงบภายใน 5,000
กองศึกษา
งานการศึกษา
2,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"
"

7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น

ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น

7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น

ลาดับ

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่จดั หา
12 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
13 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
13 ต.ค.-ก.ย.61ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
14
"
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
15
"
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
16
"
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
17
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
18 กพ- กค.61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ/ไม้กวาด)
ค่าวัสดุก่อสร้าง
19 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
20
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
21
"
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
22
"
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
23
"
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
24
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
25
"
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
สาธาณสุข
งานสาธารณสุข
1,500
เฉพาะเจาะจง 7 วัน ตามความจาเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา
10,000
เฉพาะเจาะจง 7 วัน ตามความจาเป็น
สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
ป้องกัน บริหารงานทั่วไป/การรักษาความสงบภายใน
กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลุ
สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
คลัง
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารคลัง
ป้องกัน บริหารงานทั่วไป/การรักษาความสงบภายใน
กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สาธาณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

30,000
10,000
5,000
15,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"

7 วัน ตามความจาเป็น

50,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน ตามความจาเป็น

10,000
5,000
5,000
2,000
5,000
10,000
######

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"
"
"

30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน

30 วัน ตามความจาเป็น

ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น

ลาดับ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
"
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
"
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
"
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
"
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
"
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
"
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
ป้องกัน
งานรักษาความสงบภายใน
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
กองศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
สาธาณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธาณสุข งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลุ
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

ผ.ด.2
กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)

15,000
5,000
7,000
25,000
1,000
10,000
40,000
5,000

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"
"
"
"

30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน

ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น

สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
######
กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง 5,000
ป้องกัน
งานรักษาความสงบภายใน
50,000
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป 30,000
กองศึกษา งานการศึกษา/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,000
สาธาณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000
สาธาณสุข งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลุ
######
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา
30,000

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"
"
"
"

30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน
30 วัน

ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น

30 วัน ตามความจาเป็น

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
42 พย..-ก.ย.61วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
43
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
44 พย..-ก.ย.61วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

45
46
47
48
49
50
51

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
"
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
สป.
คลัง
ป้องกัน

บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารคลัง
งานรักษาความสงบภายใน

สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
ป้องกัน
งานรักษาความสงบภายใน
กองช่าง งานเคหะและชุมชน/บริหารงานทั่วไป
กองศึกษา
บริหารงานทั่วไปกับกับการศึกษา
สาธาณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา

5,000
5,000
3,000

35,000
30,000
5,000
20,000
10,000
10,000
30,000

ผ.ด.2
กาหนด หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)

ตกลงราคา

7 วัน ตามความจาเป็น

ตกลงราคา

7 วัน ตามความจาเป็น

เฉพาะเจาะจง
"
"
"
"
"
"

7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน

ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น
ตามความจาเป็น

ลาดับ

52
53
54
55
56

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

ค่าวัสดุการแต่งกาย
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุการแต่งกาย
มค.-มิย 61 ค่าวัสดุการแต่งกาย
ค่าวัสดุดับเพิลง
พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุดับเพิลง
ค่าวัสดุอาหารเสริม
พย..-ก.ย.61ค่าอาหารเสริมนม(ศูนย์)
ค่าอาหารเสริมนม(โรงเรียน)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

ป้องกัน งานบริหารทั่วไปงานรักษาความสงบภายใน 30,000
สาธารณสุข งานเคหะและชุมชน/งานกาจัดขยะ
10,000

เฉพาะเจาะจง
"

7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น

ป้องกัน งานบริหารทั่วไปงานรักษาความสงบภายใน 30,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน ตามความจาเป็น

กองศึกษา
กองศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
บริหารงานทั่วไปกับกับการศึกษา

50,000
######

เฉพาะเจาะจง 260 วัน ภาคเรียน 2 เทอม
"

57 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุกฬี า

กองศึกษา

บริหารงานทั่วไปกับกับการศึกษา

10,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน ตามความจาเป็น

ค่าวัสดุการศึกษา
58 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุการศึกษา

กองศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย

44,200

เฉพาะเจาะจง

30 วัน ตามความจาเป็น

สาธารณสุข
กองศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
บริหารงานทั่วไปกับกับการศึกษา

20,000
1,000

เฉพาะเจาะจง
"

30 วัน ตามความจาเป็น

สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

10,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน ตามความจาเป็น

ค่าวัสดุกีฬา

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
59 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
60 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร
61 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุการเกษตร

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุอื่นๆ
62 พย..-ก.ย.61ค่าวัสดุอื่นๆ
63
"
ค่าวัสดุอื่นๆ
64
ค่าวัสดุอื่นๆ
65 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
66
"
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
67
"
ค่าใช้จา่ ยในการติดตั้งโยกย้ายกล้อง CCTV
68 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
69
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
70 พย..-ก.ย.60ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
71 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
72 พย..-ก.ย.60ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
พย..-ก.ย.61ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
73
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน

สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
ประปา
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
สป.
บริหารงานทั่วไป/งานบรนิหารทั่วไป
สป.
งบลงทุน
"
"
"
"
คลัง งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

25,000
######
5,000
50,000
######

เฉพาะเจาะจง
"
"
เฉพาะเจาะจง
"

10,000
20,000
20,000

เฉพาะเจาะจง
"
"

15 วัน ตามความจาเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
30,000
งานบริหารทั่วไป/การรักษาความสงบภายใน 30,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน ตามความจาเป็น

แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั้วไป
5,000
"
การศึกษา แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน 20,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน ตามความจาเป็น

เฉพาะเจาะจง

15 วัน ตามความจาเป็น

67 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน

สาธารณสุข

เฉพาะเจาะจง

15 วัน ตามความจาเป็น

ป้องกัน

การศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
10,000
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

7 วัน ตามความจาเป็น
7 วัน ตามความจาเป็น
15 วัน ตามความจาเป็น
15 วัน ตามความจาเป็น

ลาดับ

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่จดั หา
70 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
71 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
72 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
73 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
74
"
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
75 พย..-ก.ย.61ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน
76 ตค-กย.61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
สาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
เฉพาะเจาะจง 15 วัน ตามความจาเป็น
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลุ
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขสาธารณสุขอื่นๆ 30,000
เฉพาะเจาะจง 15 วัน ตามความจาเป็น
ช่าง

ประปา
สป.

เคหะและชุมชน
15,000
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
15,000
"
งานการพาณิชย์/งานกิจการประปา
50,000
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป 455,000

77

ตค-กย.61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิ

คลัง

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารคลัง

77

ตค-กย.61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิ

ช่าง

78

ตค-กย.61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิ

สาธารณสุข

เคหะและชุมชน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

460,000

เฉพาะเจาะจง
"

15 วัน ตามความจาเป็น

เฉพาะเจาะจง 15 วัน ตามความจาเป็น
เฉพาะเจาะจง 30/6 เดือน
เฉพาะเจาะจง 30/6 เดือน
เฉพาะเจาะจง 30/6 เดือน

10,000

เฉพาะเจาะจง 30/6 เดือน

110,000

เฉพาะเจาะจง 30/6 เดือน

350,000

เฉพาะเจาะจง

งานบริการกับสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขอื่นๆ

79

ตค-กย.61 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิ

การศึกษา

80

ตค.กย61 โครงการจัดงานรัฐพิธี

สานักปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ
81

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่จดั หา
ตค.กย.61 โครงการดูแลระบบออนไลน์ของสานักงาน
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตาบลวังม่วง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป
ทะเบียน
100,000
เฉพาะเจาะจง 356 วัน
งานบริหารทั่วไป
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

82

ต.ค.-61

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา อาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษา

แผนการศึกษา
127,400 เงินรายได้ เฉพาะเจาะจง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

15 วัน

83

ต.ค.-61

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา อาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษา

แผนการศึกษา
127,400 เงินรายได้ เฉพาะเจาะจง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

84 พย.-กพ.61 โครงกาส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

10,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

85 พย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุ่นการจัดทาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์
86 พย..ก.ย.61 ค่าธรรมเนียน(ในการคัดลอกที่ดิน)

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

20,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ
ตามความจาเป็น

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

20,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

ตามความจาเป็น

สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ

5,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม

87

พย-.ธค.61 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการ

88

พย.61 โครงการจัดซื้อหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ พร้อมติกองช่
ดตั้ง าง
จานวน 2 หม้อ

แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 500,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
รายการ/จานวน
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
30,000 เงินรายได้ เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
หน่วยงานในอาเภอวังม่วง
และประถมศึกษา
โครงการ
การศึกษา
เฉพาะเจาะจง 7 วัน รายละเอียดตาม
โครงการปลูกพืชสมุนไพร
การศึกษา
แผนการศึกษา
3,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
โครงการ

89

ช่วงเวลา
ที่จดั หา
พ.ย.-61

90

ธ.ค.-61

91

ธค.มค.61 ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์

92

ธค.มค.61 โครงการจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวก
ป้องกัน
เมย.61 ความปลอดภัยทางถนน
ธค.-มค.61 โครงการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวสานักปลัด
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสภายในเขต ทต.

93

94

ม.ค 61 โครงการวันด็กแห่งชาติ

กองคลัง

การศึกษา

95

มค.มีค.61 โครงการสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย

96

มค.กพ.61 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะ สานักปลัด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

สานักปลัด

20,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

50,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิ์การ

10,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
โครงการ

แผนการศึกษา/งานบริหารทั่วไป

30,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

20,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 200,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

97

มค.กย.61 โครงการเลือกตั้ง(โดยตรง) และสมาชิกสภาเทศบาลฯสานักปลัด

98

มค.-มีค.61 โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนสานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
พัฒนาขององค์กร
มค-มีค.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง(เครื่องวัดความหนาของโหละ)
แผนงานเคหะและชุ
กองช่าง
มชน/งานบริหารทั่วไป

99

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

18,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

29,500

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 250,000

โครงการ

100 มค-มีค.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง(ล้อวัดระยะทาง)
101 ม.ค.-61 โครงการวันมหัศจรรย์วันของหนู
(วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 12,500
การศึกษา
แผนการศึกษา/
2,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

102 มค-มีค.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง(เครื่องวัดความหนาของโหละ)กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 29,500

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

103 มค-มีค.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง(ล้อวัดระยะทาง)

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 12,500

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

104 มค-.สค.61 โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

105 มค.-เมย61 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทาความสะอาดบริเวณ
มิย.-กย.61 สระเก็บน้าดิบ

สานักปลัด

ประปา

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 10,000
งานส่ง่สริมและสนับสนุ่นความเข็มแข็งชุมชน
กิจการพาณิชย์ประปา

50,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ

106

107
108
109

ช่วงเวลา
ที่จดั หา
กพ.61

รายการ/จานวน

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โรงงาน (จัดซื้อตู้เชื่อม
อินเวอร์เตอร์แบบ
ประปา
กระเป้าหิ้ว กาลัง 145/A/220V จานวน 1 เครื่อง

กพ.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับประมวล แบบที่ 1 ประปา
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว(ตามมาตรฐาน ICTปี 60)
กพ.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิว เครื่องพิมพ์ชนิด DOT MATRIX ประปา
PRINTER แบบแคร่ (ตามมาตรฐาน ICTปี 60)
กพ.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร(เครื่องปั้มน้ามอเตอร์ไฟฟ้า) ประปา
ขนาดสูบน้า 1.500 ลิตร/นาที จานวน 6 เครื่อง

กพ.61 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร(เมอเตอร์แบบจุมน้า)
ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 1 เครื่อง
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่งาน
กพ. เมย.61
สาธารณสุข
111
สุขมูลฐาน
112 กพ.61. โครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
110

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

ประปา

กิจการพาณิชย์ประปา

6,000

เฉพาะเจาะจง

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

22,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

23,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

112,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

30,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
การศึกษา

แผนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย

10,000
10,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนา
113 มีค.พค.61 สุขภาพ
สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ

10,000

114 มีค.เมย.61 โครงการเคลื่อนที่ ประจาปี 2561

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

10,000

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

30,000

มีค.61 โครงการวันท้องถิ่นไทย

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

20,000

117 1-30มีค61.โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.

ป้องกัน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

5,000

115

116

มีค-.พค.61

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

7 วัน

7 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

118 มีค.มิย.61 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงโครงการแผนที่ภาษั
หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
119

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
กองคลัง

มี.ค.-61 โครงการสืบสารภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไทยทาขนมไทย การศึกษา

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

แผนการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตูควบคุมไฟฟ้า ระบบ
ประปา
ประปา
กิจการพาณิชย์ประปา
ผิวดิน หมูท่ ี่ 5 ต.วังม่วง
121 มีค.พค.61 โครงการฝึกอบรมความรู้และศึกษาดูงานแกนนาสุขภาพ
สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
120

มีค..61

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

30,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

3,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

######

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

10,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

122 มีค-พค.61 โครงการวังม่วงสะอาดด้วยหลัก 3 RSประชารัฐ สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 20,000
แบบบูรณการ
123 มี.ค-พค.61 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
สานักปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 100,000
คณะกรรมการชุมชน
งานส่ง่สริมและสนับสนุ่นความเข็มแข็งชุมชน

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม

123

วิธีประกาศ 120 วัน ตามแบบแปลน
เชิญชวนทั่วไป
และTOR

มีค.61 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง
มวกเหล็ก บริเวณหมูบ่ ้านอารมณ์ดี ถึงแยกมะค่างาม

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ ไป

1,242,000

โครงการ

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

ลาดับ

ช่วงเวลา
ที่จดั หา

รายการ/จานวน

โครงการส่งเสริมสนับสนุ่นการสร้างความ
125 มี.ค-พค.61 ปรองดองและ
สมานฉันทฺของคนในชาติ
126 เมย.กค.61 ค่าธรรมเนียนตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
127 เมย.กค.61 โครงการย้ายมาตรน้า

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 10,000
งานส่ง่สริมและสนับสนุ่นความเข็มแข็งชุมชน
ประปา
กิจการพาณิชย์ประปา
20,000
ประปา
กิจการพาณิชย์ประปา
20,000

เฉพาะเจาะจง

ผ.ด.2
กาหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15 วัน
15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

128 เมย.-กค.61จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้าบาดาล ซัมเมิร์ดป) ระปา
ขนาด 1.1.5 แรงม้ส 4 เครื่อง
129 เมย.-กย.61 โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว บริเวณ ประปา
ชุมชนเทศบาลสามคคี ณ.องค์กรโทรศัพท์-แยกบายพาส
ระยะทาง 180 เมตร
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา ขนาด
130 เมย.-พค.61 3 นิ้ว
บริเวณชุมชนหน้าวัด(โรงสูบน้าวังม่วง-แยก
อาเภอ)
ระยะทาง 412 เมตร
131 เมย.61 โครงการวันกิจกรรมวันเทศบาล

ประปา

กิจการพาณิชย์ประปา

80,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

55,000

เฉพาะเจาะจง

30 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

กิจการพาณิชย์ประปา

125,000

เฉพาะเจาะจง

60 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

10,000

เฉพาะเจาะจง

7 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
ลาดับ ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
ที่จดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายละเอียดตาม
132 เมย.-มิย.61โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกัน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
10,000
133 เมย.-มิย.61โครงการอบรมทีมกู้ภยั เทศบาลตาบลวังม่วง

โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

ป้องกัน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

15,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

การศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ

การศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ
เล็กๆจูงเด็กเข้าวัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
136 เมย-พค.61 โครงการพัฒนาประสิทธฺภาพการจัดเก็บรายได้ของ กองคลัง
องค์กรการปกครองท้องถิ่น

แผนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

3,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

25,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารคลัง

20,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

134

เมย.61 โครงการวันไหว้ครู

135

เมย.61

137 เมย.พค.61 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ กองคลัง

กองคลัง

ลาดับ
138
139
140
141

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
ที่จดั หา
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
เมย.-กค.61โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบริหสารานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000
เฉพาะเจาะจง 7 วัน รายละเอียดตาม
สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลฯ
โครงการ
เม.ย.-61 โครงการจัดงานประเภณีสงกรานต์
การศึกษา แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ 20,000
เฉพาะเจาะจง 7 วัน รายละเอียดตาม
นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ
โครงการ
เม.ย.-61 โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยในเด็กปฐมวัย
การศึกษา
แผนงานการศึกษา
3,000
เฉพาะเจาะจง 7 วัน รายละเอียดตาม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการ
เฉพาะเจาะจง 15 วัน รายละเอียดตาม
เมย.กค.61 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
6000

142 เมย.กค 61 โครงการสุขาภิบาลอาหาร

สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ

5,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

143
เมย.กค 61 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องติดต่อและโรค สาธารณสุข สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ 5,000.0
ที่อุบตั ิใหม่
144 เม.ย.-61 โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ
สานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิ์การ 10,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

15 วัย รายละเอียดตาม
โครงการ

145 พ.ค-มิ.ย61 โครงการจัดทาแผนชุมชน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
8,000
งานส่ง่สริมและสนับสนุ่นความเข็มแข็งชุมชน
146 พ.ค.-มิย.61โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบั ชุมชนในเขตเทศบาลฯสานักปลัด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 10,000
งานส่งสริมและสนับสนุ่นความเข็มแข็งชุมชน

เฉพาะเจาะจง

15 วีน รายละเอียดตาม
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ/จานวน

สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ

ลาดับ

ช่วงเวลา
ทีจ่ ดั หา

147

พค.กค.61 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดล์

148

พค.กค.61 โครงการฝึกอบรมเพือ่ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

149

ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พค.สค.61 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

150
151

พ.ค-ก.ค.61 โครงการ รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
พ.ค.-61 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากเด็กเล็กศูนย์

152
153

พ.ค.-61 โครงการจัดการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาฃบูชา(กวนข้าวทิพย์)
พค.-สค.61 โครงการเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข

154

พค. กค.61 โครงการ TO BE NUMBERONE

สาธารณสุข

สาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน

สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ

ผ.ด.2
กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)
รายละเอียดตาม
15 วัน
โครงการ
รายละเอียดตาม
15 วัน
โครงการ

5,000.0

เฉพาะเจาะจง

25,000

เฉพาะเจาะจง

5,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

สานักปลัด แผนงานบริหารทัว่ ไป/งานบริหารทัว่ ไป
การศึกษ
แผนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย

10,000
2,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7 วัน
7 วัน

การศึกษา

20,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

10,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

10,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
บริหารงานคลัง

กองคลัง
สาธารณสุข

งาน

สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ

แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
สาธารณสุข/
งานบริการ

รายละเอียดตาม
โครงการ
"
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม

ลาดับ
155

ช่วงเวลา
ทีจ่ ดั หา
มิย.สค.61

156

มิย.61

157

มิย.-สค.61

158

มิย.กค.61

159

มิย.กค.61

160
161

มิย.61
ก.ค.-61

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ผ.ด.2
รายการ/จานวน
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
กาหนด
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
ส่งมอบ(วัน)
เฉพาะเจาะจง
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานักปลัด
แผนงานบริหารทัว่ ไป/งานบริหารทัว่ ไป
10,000
7 วัน
รายละเอียดตาม
ประจาปี 2561
โครงการ
วิธีประกาศ
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง(รถตักหน้าหลังขุด)
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ ไป 3,300,000
60 วัน รายละเอียดตาม
เชิญชวนทัว่ ไป
และTOR
เฉพาะเจาะจง
โครงการรงค์ณรงค์สง่ เสริมการอนุรักษ์ทรัพย์กร
สาธารณสุข
สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
10,000
15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฉพาะเจาะจง
โครงการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ ไป
10,000
15 วัน รายละเอียดตาม
โครงการ
เกี่ยวกับการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
ประจาปี 2561
เฉพาะเจาะจง
โครงการ
ค่าใช่จา่ ยในการจัดทาพิกดั แนวเขตการปกครองของ ทต. กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว่ ไป
15,000
15 วัน
รายละเอียดตาม
ค่าใช้จา่ ยในการล้างบ่อบาดาล ถังกรอง
เฉพาะเจาะจง
ประปา
กิจการพาณิชย์ประปา
50,000.0
15 วัน
เฉพาะเจาะจง
การศึกษา
แผนการศึกษา
รายละเอียดตาม
โครงการพัฒนาผฃพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ความรู้
โรคติดต่อไปเด็กปฐมวัย
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
3,000
โครงการ
การพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองปฐมวัย
เฉพาะเจาะจง
15 วัน
"
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก
"

ลาดับ
162

163
164

165

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีจ่ ดั หา
ก.ค.-61 โครงการจัดการสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา
วันอาสาฬบูชา(แห่เทียนพรรษา)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเทศบาลตาบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งานโครงการ
การศึกษา
แผนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจดั หา
จานวนเงิน ประเภทจานวนเงิน
เฉพาะเจาะจง
25,000

ผ.ด.2
กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)
7 วัน
รายละเอียดตาม
โครงการ

กค.61 โครงการจัดหาเครื่องอานวยความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุ สานักปลัด
ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลฯ
กค.61 โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาว์ชน
สานักปลัด
ในเขตเทศบาล

แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานสวัสดิ์การ

5,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานสวัสดิ์การ

5,000

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

ส.ค..61 โครงการสายใยรัก วันแม่แห่งชาติ

แผนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,000 เงินรายได้

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

(ลงชื่อ)...............................เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
(นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร)

การศึกษา

(ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ (ลงชื่อ)..........................ปลัดเทศบาล (ลงชื่อ)................................................นายกเทศมนตรีตาบลวังม่วง
(นางสาวนันทนา พูลเผ่า)
(นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์ผาย)
(นายสุเทพ ดิบแดง)

รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ
รายละเอียดตาม
โครงการ

