ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
1 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักปลัดฯ งบกลาง/งานงบกลาง

ผด.2
เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลง/สอบ 15/60 วัน
400,000

ค่าใช้สอย

2
3

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

4

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํานักปลัดฯ

5
6
7
8
9
10
11

ต.ค. - ธ.ค. 59
ม.ค. - มี.ค. 60
เม.ย. - มิ.ย. 60
ก.ค. - ก.ย. 60
ต.ค. 59- ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

12
13
14
15
16
17
18

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

19

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํานักการช่าง

20
21
22

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
กองสวัสดิการฯ

23
24

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ
เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

300,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

30,000

ตกลงราคา

15 วัน

165,000
165,000
165,000
165,000
1,000,000
100,000
598,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
7 วัน
15 วัน
10 วัน

40,000
200,000
2,000,000
100,000
50,000
650,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลง/สอบ
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
10/30 วัน
10/30 วัน

200,000

ตกลงราคา

10/30 วัน

3,100,000
1,350,000
40,000

ตกลง/สอบ
ตกลง/สอบ
ตกลงราคา

10/30 วัน
10/30 วัน
15 วัน

50,000
70,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

-2ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
25 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม
26
ม.ค. - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

27

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม

สํานักปลัดฯ

28
29
30
31

ต.ค. 59- ก.ย. 60
ต.ค. 59- ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

32
33
34
35
36
37

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

กองสวัสดิการฯ

38
39
40
41
42

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

43
44
45
46
47
48
49
50

เม.ย. 60
ต.ค. 59
ธ.ค. 59 ,ส.ค. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
มี.ค.-60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันเทศบาล
โครงการวันปิยะมหาราช
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการจัดระเบียบเรียบร้อยในสํานักงาน (5 ส)
โครงการจัดนิทรรศการงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด
โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในอาคาร

ในสถานประกอบการและส่วนราชการ

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
500,000
ตกลงราคา
15 วัน
10,000
ตกลงราคา
15 วัน

400,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000
100,000
50,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
10 วัน
10 วัน

50,000
10,000
30,000
700,000
10,000
1,000,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลง/สอบ

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
10/30 วัน

40,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

50,000
5,000
400,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

60,000
5,000
700,000
20,000
50,000
20,000
150,000
40,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

-3ลําดับ
ที
51

กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

กองวิชาการ

บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

50,000

ตกลงราคา

30 วัน

กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ

บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ

100,000
150,000
200,000
50,000
80,000
40,000
40,000
50,000
40,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

30 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
30 วัน

ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สํานักปลัดฯ

52

ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สํานักปลัดฯ

53

ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องภัย

สํานักปลัดฯ

54

ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารให้กับ

สํานักปลัดฯ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
55

ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์อุบัติเหตะช่วงเทศกาลต่างๆ

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ม.ค. - ก.ย.60
ม.ค. - ก.ย.60
ม.ค. - ก.ย.60
ต.ค. 59 - ม.ค. 60
ต.ค. 59 - ม.ค. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย.60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย.60
ม.ค. - มิ.ย. 60

66

ม.ค. - ก.ย. 60

67
68
69
70
71
72
73
74
75

ม.ค. - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย.60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - เม.ย.60
ม.ค. - ก.ย.60
ม.ค. - ก.ย.60
ต.ค. - ธ.ค. 59

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการอบรมเครือข่ายการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนการศึกษา
โครงการอบรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีฯ

โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการจัดทําปฏิทินผลงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการจัดทําแผ่นพับเผยแพร่สถานที่สําคัญแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ

โครงการจัดทําหนังสือครบรอบ 80 ปี
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์ฯ
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(สติ๊กเกอร์)หมายเลขโทรศัพท์และสื่อออนไลท์ฯ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริม
การท่องเที่ยวท้องถิ่น"ตักสิลามหาสงกรานต์"ฯ
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อแถลงผลการดําเนินการและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นฯ
โครงการสื่อสัญจร "สืบสานตํานานเมืองมหาสารคาม"
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการเมืองคาร์บอนต่ํา
โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ
โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานฯ 2560
โครงการวิจัยประเมินผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริม
การท่องเที่ยวท้องถิ่น "มหกรรมอาหารท้องถิ่น" ฯ

สํานักปลัดฯ

-4-

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
30,000
ตกลงราคา 15 วัน

250,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

25,000

ตกลงราคา

15 วัน

60,000

ตกลงราคา

15 วัน

300,000
50,000
50,000
600,000
200,000
100,000
500,000
280,000
50,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

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

ลําดับ
ที
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

พ.ย. 59 - ส.ค. 60
ธ.ค. 59 - มิ.ย. 60
มิ.ย. - ก.ย. 60
มี.ค. - พ.ค. 60
ม.ค. - เม.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ก.ค. 60
ม.ค. 60
ก.ค. - ก.ย. 60
พ.ค. - มิ.ย. 60
ส.ค. 60
ม.ค. - ก.พ. 60

93

ต.ค. - ธ.ค. 59

94

ธ.ค.59 - ก.พ.60

95

ธ.ค. 59 - ก.พ. 60 โครงการแข่งขันฟุตซอลท้าวมหาชัย

กองการศึกษา

96

กองการศึกษา

98

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมความสามารถทางกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
พ.ค. - ก.ค. 60 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
พ.ค. - มิ.ย. 60 โครงการงานบุญบั้งไฟ

กองการศึกษา

99

ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 โครงการงานประเพณีปีใหม่

กองการศึกษา

97

100

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60
เม.ย. 60
ม.ค. 60
ต.ค.59 - ก.ย.60
เม.ย. - มิ.ย. 60

ต.ค. - พ.ย. 59

รายการ/จํานวน(หน่วย)
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาฯ
โครงการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาพนักงานครูเทศบาล
โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เงินรายได้สถานศึกษาฯ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โครงการค่ายนันทนาการสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการจัดงานวันสถาปนาวันยุวกาชาด
โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 34 ประจําปี 2559
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โครงการงานประเพณีลอยกระทง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองวิชาการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
บริหารทั่วไป/งานเทศกิจ
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศึกษา/งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวน(บาท)
100,000
50,000
100,000
400,000
50,000
20,000
200,000
300,000
40,000
40,000
80,000
10,000
10,000
100,000
53,000
50,000
200,000

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา 30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน

700,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

250,000

ตกลงราคา

15 วัน

150,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

700,000

ตกลงราคา

15 วัน

-5ลําดับ
ที
101
102
103

ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
มี.ค. - เม.ย. 60 โครงการงานประเพณีสงกรานต์
ก.ค. 60

โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ก.ค. - ก.ย. 60 โครงการงานฟังเทศน์ในระหว่างเข้าพรรษา

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองการศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

104

ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

กองการศึกษา

105

ธ.ค. 59 - ส.ค. 60 โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม

กองการศึกษา

106

ก.ค. - ส.ค. 60

โครงการวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม

107 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็บวัยเรียนและเยาวชน

กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ

และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
450,000
ตกลงราคา 15 วัน

150,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

562,000

สอบราคา

30 วัน

100,000
9,700,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
30 วัน

200,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

30,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

400,000

ตกลงราคา

15 วัน

500,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

108 ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสาธารณสุข
109
110
111

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการเยื่ยมดูแลด้วยใจห่วงใยเอื้ออาทรคนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สํานักการสาธาฯ สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สํานักการสาธาฯ สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํานักการสาธาฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ

112 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สํานักการสาธาฯ

113 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สํานักการสาธาฯ

114 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

สํานักการสาธาฯ

115 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาถนนต้นแบบไร้ถังขยะ

สํานักการสาธาฯ

116

ก.พ. - พ.ค. 60

สํานักการสาธาฯ

117

ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานโรงอาหารในสถาบันการศึกษา

โครงการตลาดสดน่าซื้อและทัศนศึกษาดูงาน

สํานักการสาธาฯ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

-6ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
118 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข
119 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาดและ
120

สิ่งแวดล้อม
พ.ย. 59 - ก.ย. 60 โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการสาธาฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

121 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการเมืองน่าอยู่

สํานักการสาธาฯ

122

ก.พ. - พ.ค. 60

โครงการยกระดับมาตรฐานร้านแต่งผม-เสริมสวยและทัศนศึกษา

สํานักการสาธาฯ

123

ธ.ค. 59

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

สํานักการสาธาฯ

124

ส.ค. 60

125
126
127
128

โครงการรณรงค์ทําความสะอาดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก
ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกคัดแยก ลดปริมาณและใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอย
ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการวันแม่สู่วันพ่อร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม

129 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความปลอดภัยในการทํางาน

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

130

สิ่งแวดล้อม
มี.ค. - ก.ย. 60 โครงการสุขาสุขสันต์น่าใช้น่าบริการ

สํานักการสาธาฯ

131

ก.พ. - พ.ค. 60

สํานักการสาธาฯ

132

ก.พ. - พ.ค. 60

โครงการฟื้นฟูความรู้ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน

สํานักการสาธาฯ

133

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
พ.ค. - ก.ย. 60 โครงการอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อสคบ.)

134

พ.ค. - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง

สํานักการสาธาฯ

สํานักการสาธาฯ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
200,000
ตกลงราคา 15 วัน
50,000

ตกลงราคา

15 วัน

650,000

ตกลงราคา

15 วัน

1,000,000

ตกลงราคา

15 วัน

400,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

30,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

700,000

ตกลงราคา

15 วัน

400,000

ตกลงราคา

15 วัน

50,000

ตกลงราคา

15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

หมายเหตุ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-7ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
135 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป

136

มี.ค. - เม.ย. 60 โครงการจดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กองสวัสดิการฯ

137

ธ.ค.59,ส.ค. 60 โครงการจัดงานวันพ่อ - วันแม่

กองสวัสดิการฯ

138

ก.พ. 60

139

ก.ค. - ส.ค. 60

140

ก.พ. - ก.ค. 60

141
142

โครงการจัดทําแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพัฒนา

กองสวัสดิการฯ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

กองสวัสดิการฯ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 โครงการแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัย
ยาเสพติด
พ.ย. 59 - ก.ย.60 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน

143

ม.ค. 60

144

มิ.ย. - ก.ค. 60

145

มิ.ย. 60

146
147

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

ม.ค. 60

โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมให้ความรู้เครือข่ายในการคุ้มครอง
เด็ก สตรีและคนพิการ
โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

ก.ค. 60

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเยาวชน

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

148 ต.ค. 59 - เม.ย. 60 โครงการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

149

ก.พ. - มี.ค. 60

กองสวัสดิการฯ

150
151

ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

โครงการอบรมฟื้นฟูบทบาทหน้าที่และทัศนศึกษาดูงานของ
กรรมการชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการสํานักทะเบียนท้องถิ่นสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนฯ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
50,000
ตกลงราคา 10/30 วัน

100,000

ตกลงราคา

7-15 วัน

400,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

70,000

ตกลงราคา

7-15 วัน

300,000

ตกลงราคา

7-15 วัน

150,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

630,000
200,000

ตกลงราคา 15-30 วัน
/สอบราคา
ตกลงราคา 15-30 วัน

500,000

ตกลง/สอบ 15-30 วัน

50,000

ตกลงราคา

20,000

ตกลง/สอบ 15-30 วัน

15-30 วัน

250,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

30,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

150,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

900,000

ตกลง/สอบ 15-30 วัน

300,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
10 วัน

152

ม.ค. - ก.ย. 60

โครงการจัดการเลือกตั้ง

กองทะเบียนฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

3,000,000

ตกลงราคา

15 วัน

-8ลําดับ
ช่วงเวลา
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
153 ก.พ. - ก.ค. 60
154 ก.พ. - ก.ค. 60
155 ก.พ. - ก.ค. 60
156 ก.พ. - ก.ค. 60
157 พ.ย. 59 - ก.ค. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)

โครงการเทศบาลห่วงใยประชาชน
โครงการเผยแพร่ความรู้กิจการสภาสู่ประชาชน
โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจการสภา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองกิจการสภา
กองกิจการสภา
กองกิจการสภา
กองกิจการสภา
กองกิจการสภา

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

จํานวน(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000
200,000

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน

ค่าวัสดุ

158
159

ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน
ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

160

ต.ค.59 - ก.ย. 60 วัสดุสํานักงาน

สํานักปลัดฯ

161 ต.ค. 59- ก.ย. 60
162 ต.ค. 59- ก.ย. 60
163 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
164 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
165 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
166 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
167

วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

กองสวัสดิการฯ

168 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
169 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
170 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
171 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

172 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สํานักปลัดฯ

173 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
174 ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
175 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

200,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

40,000

ตกลงราคา

15 วัน

70,000
350,000
120,000
58,000
160,000
300,000

ตกลงราคา
15 วัน
ตกลงราคา
7 วัน
ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 10/30 วัน

80,000

ตกลงราคา

15 วัน

150,000
30,000
30,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน
15 วัน
15 วัน

10,000

ตกลงราคา

15 วัน

20,000
100,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
7 วัน
10 วัน

176 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
177 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สํานักการสาธาฯ สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

20,000
4,500,000

ตกลงราคา 15 วัน
ตกลง/สอบ 10/30 วัน

-9ลําดับ
ช่วงเวลา
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
178 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
179 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว
180 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว
181 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว
182
183
184
185
186
187
188

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59- ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

กองสวัสดิการฯ

189 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
190 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
191 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
192 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

193 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง

สํานักปลัดฯ

194
195
196

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง
ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง
ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา

197
198
199
200

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
2,000
ตกลงราคา 10 วัน
50,000
ตกลงราคา 15 วัน
5,000
ตกลงราคา 15 วัน

10,000
10,000
20,000
30,000
30,000
400,000
100,000

ตกลงราคา

15 วัน

ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา
7 วัน
ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 10/30 วัน

10,000

ตกลงราคา

15 วัน

10,000
20,000
50,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน
15 วัน
15 วัน

30,000

ตกลงราคา

15 วัน

20,000
10,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
7 วัน
10 วัน

10,000
20,000
20,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

201 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง

สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

202

โครงสร้างพื้นฐาน
กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

3,000,000

ตกลง/สอบ 10/30 วัน

1,000

ตกลงราคา

15 วัน

-10ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
203 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุก่อสร้าง
204 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
205 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป

206 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สํานักปลัดฯ

207
208
209

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต.ค. 59 - ส.ค. 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา

210
211
212
213

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

214

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองสวัสดิการฯ

215 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
216 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
217 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
218 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

219 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สํานักปลัดฯ

220 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
221 ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
222 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา

223

กองการศึกษา

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
2,000
ตกลงราคา 10 วัน
100,000
ตกลงราคา 15 วัน
10,000
ตกลงราคา 15 วัน
100,000

ตกลงราคา

15 วัน

40,000
20,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
7 วัน
10 วัน

70,000
10,000
800,000
800,000

ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลง/สอบ 10/30 วัน

10,000

ตกลงราคา

15 วัน

5,000
5,000
700,000
80,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน
15 วัน
15 วัน

1,000,000

ตกลงราคา

15 วัน

80,000
90,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
7 วัน
10 วัน

50,000

ตกลงราคา

10 วัน

หมายเหตุ

224
225
226
227

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์

70,000
50,000
7,000,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

-11ลําดับ
ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
228 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
229

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

230 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
231 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
232 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
233 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
กองสวัสดิการฯ
กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

234 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สํานักปลัดฯ

235 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
236 ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
237 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
238 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
239 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

240

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองสวัสดิการฯ

241 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
242 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
243 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักปลัดฯ

244 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

สํานักปลัดฯ

245 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย
246 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
4,500,000
ตกลง/สอบ 10/30 วัน
50,000

ตกลงราคา

15 วัน

10,000
20,000
20,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน
15 วัน
15 วัน

20,000

ตกลงราคา

15 วัน

70,000
10,000
10,000
5,000
10,000

ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา
7 วัน
ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 10/30 วัน

1,000

ตกลงราคา

15 วัน

10,000
1,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน
15 วัน

100,000

ตกลงราคา

15 วัน

300,000
120,000

ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 10/30 วัน

หมายเหตุ

247 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์
248 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

249 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

20,000

ตกลงราคา

15 วัน

-12ลําดับ
ที
250
251
252
253
254
255

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองสวัสดิการฯ

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59- ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)

256
257
258
259
260
261
262
263
264

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

265
266
267

ต.ค. 59- ก.ย. 60 วัสดุเครื่องดับเพลิง
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุการศึกษา
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุกีฬา

กองคลัง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

268

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุกีฬา

กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องดับเพลิง

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง
สํานักปลัดฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ

จํานวน(บาท)
50,000
150,000
50,000
150,000
100,000

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา
7 วัน
ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 10/30 วัน

50,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

100,000
50,000
100,000
300,000
200,000
450,000
20,000
800,000
80,000

ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 10 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลง/สอบ 10/30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลง/สอบ 10/30 วัน
ตกลงราคา 15/30 วัน

10,000
10,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7 วัน
10 วัน
15 วัน

20,000

ตกลงราคา

15 วัน

28,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

269

ม.ค. - ก.ย. 60

เครื่องปรับอากาศ

สํานักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

270
271
272

ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

เครื่องปรับอากาศ
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น

273

ม.ค. - ก.ย. 60

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

33,000
3,300
3,500

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/30 วัน

7,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

-13ลําดับ
ช่วงเวลา
ที
ที่ต้องเริ่มจัดหา
274
ม.ค. -ก.ย. 60
275
ม.ค. -ก.ย. 60
276 ต.ค. 59- ก.ย. 60
277 ม.ค. - มี.ค. 60
278 ม.ค. - มี.ค. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองคลัง
กองการศึกษา
กองการศึกษา

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สาธารณสุข/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู 2 เครื่อง
โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว
เก้าอี้พักนั่งคอย ชนิดแถวสามที่นั่งแบบเหล็กเคลือบสี พร้อมติดตั้ง
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
24000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง (ร.ร.ท.บ้านส่องนางใย)
โต๊ะพับหน้าขาว หุ้มโฟเมก้า จํานวน 30 ตัว (ร.ร.ท.สามัคคีวิทยา)
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จํานวน 30 ชุด (ร.ร.ท.สามัคคีวิทยา)
พัดลมติดผนัง จํานวน 12 เครื่อง (ร.ร.ท.สามัคคีวิทยา)
เก้าอี้ ขนาด 67xลึก 67xสูง 100 ซ.ม. จํานวน 6 ตัว
ตู้เหล็ก 4 ชั้น จํานวน 10 หลัง
เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 20 ตัว
ตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 1 หลัง
โต๊ะเข้ามุม จํานวน 2 ตัว
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด
โต๊ะทํางานเข้ามุม จํานวน 2 ชุด
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด
โต๊ะสําหรับวางเครื่องพิมพ์เอกสาร จํานวน 2 ตัว
เก้าอี้บุนวม

292

ม.ค. - ก.ย. 60

เก้าอี้หัวกลมแบบหมุนได้

สํานักการช่าง

293

ม.ค. - ก.ย. 60

โทรศัพท์ไร้สาย

สํานักการช่าง

294
295

ต.ค. 59- ก.ย. 60 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ต.ค. 59- ก.ย. 60 โทรทัศน์สี

กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนฯ

จํานวน(บาท)
60,000
11,000
210,000
18,000
132,000

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา 30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 30 วัน

37,500
180,000
23,400
30,000
75,000
40,000
7,500
3,000
9,600
18,500
33,400
6,800
15,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
30 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
30 วัน

5,500

ตกลงราคา

30 วัน

3,000

ตกลงราคา

30 วัน

25,000
25,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

10 วัน
10 วัน

296
297
298
299
300
301

ก.พ. - ก.ย. 60 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง
ก.พ. - ก.ย. 60 เก้าอีข้ าเหล็กบุนวม จํานวน 5 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องคอมพิวเตอร์
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องสํารองไฟฟ้า
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาว/ดํา
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องคอมพิวเตอร์

กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน

30,000
4,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

29,000
16,000
7,900
22,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15/30 วัน
15/30 วัน
15/30 วัน
15/30 วัน

-14ลําดับ
ที
302

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องสํารองไฟฟ้า

303
304
305
306
307
308

ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

310
311
312
313
314

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง
(ร.ร.ท.บ้านแมด)
ม.ค. - มี.ค. 60 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว/ดํา จํานวน 2 เครื่อง
(ร.ร.ท.บ้านแมด)
ต.ค. 59
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง
ต.ค. 59
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
ต.ค. 59
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง
ต.ค. 59
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด laser/ชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน

315

ม.ค. - ก.ย. 60

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

สํานักการช่าง

316

ม.ค. - ก.ย. 60

เครื่องสํารองไฟฟ้า

สํานักการช่าง

309

317
318
319

ก.พ. - ก.ย. 60 เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด
ก.พ. - ก.ย. 60 เครือ่ งสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์การศึกษา
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 จัดซื้อโต๊ะนักเรียน-เก้าอี้นักเรียน (ระดับ 4)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการช่าง

กองกิจการสภา
กองกิจการสภา

สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
11,600
ตกลงราคา 15/30 วัน

58,000
11,600
3,200
7,900
23,200
220,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

30 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
30 วัน

32,000

ตกลงราคา

30 วัน

25,000
18,300
87,000
57,000
48,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลง/สอบ

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
60 วัน

13,200

ตกลง/สอบ

60 วัน

17,400

ตกลง/สอบ

60 วัน

29,000
3,200

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

26,000

ตกลงราคา

30 วัน

320
321
322
323
324
325
326

ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60

- ร.ร.ท.บ้านแมด จํานวน 20 ชุด
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด
กล้องเว็บแคม
ฉากผนังสําเร็จรูปแบบพับได้ จํานวน 3 ชุด
ฉากผ้าสี
ชุดไฟถ่ายภาพ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 ชุด

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

200,000
7,500
270,000
10,000
20,000
65,000
20,000

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน
ตกลงราคา 15 วัน

-15ลําดับ
ที
327
328
329
330
331
332
333

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - ก.ย. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

รายการ/จํานวน(หน่วย)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องปั่น HCT (Hematocrit Centrifuge) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋า จํานวน 5 เครื่อง
หูฟัง (Stothoscope) สําหรับเด็ก จํานวน 1 ชุด
หูฟัง (Stothoscope) สําหรับผู้ใหญ่ จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุมแบบธรรมดา
ล้อวัดระยะทาง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

วิธีจัดหา

กําหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ(วัน)

39,000
70,000
7,000
4,200
3,800

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
15 วัน

สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป

78,000

ตกลงราคา

60 วัน

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

25,000

ตกลงราคา

60 วัน

สํานักปลัดฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

10,000
45,000

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15 วัน

การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

400,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

200,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

44,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

90,000

ตกลงราคา

15 วัน

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

1,400,000

สอบราคา

15/30 วัน

สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานักการสาธาฯ

สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เงินนอกงบประมาณ

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

คุรภัณฑ์งานบ้านงานครัว

334
335
336

ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ
ม.ค. - มี.ค. 60 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) ชนิดสะพายหลัง

337

ม.ค. - ก.ย. 60

ชุดผจญเพลิง

338

ม.ค. - ก.ย. 60

หัวฉีดฟ๊อกซ์ ปรับ 4 ระดับ

339

ม.ค. - มี.ค. 60

340

สายส่งน้ําดับเพลิง จํานวน 5 เส้น
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ม.ค. - ก.ย. 60 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

341
342

ม.ค. - ก.ย. 60 รถยนต์บรรทุก ดีเซล
ม.ค. - ก.ย. 60 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

343
344
345

ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60

346

ม.ค. - มี.ค. 60

ลําดับ
ที

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดหา

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
สํานักการสาธาฯ สาธารณสุข/งานศูนย์บริการสาธารณสุข
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

900,000
900,000

สอบราคา
สอบราคา

15/30 วัน
15/30 วัน

2,000,000
300,000
3,000,000

e-Auction
e-Auction
e-Auction

120 วัน
120 วัน
120 วัน

สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4,200,000

e-Auction

120 วัน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

รถพยาบาล (รถตู้) จํานวน 1 คัน
รถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ จํานวน 2 คัน
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดมาตรฐาน ปริมาณความจุ
ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดมาตรฐาน ปริมาณความจุ
ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. จํานวน 2 คัน

-16รายการ/จํานวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

347
348

ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องบันทึกเสียง
ม.ค. - ก.ย. 60 เครือ่ งรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจํารถยนต์

349

ม.ค. - ก.ย. 60 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

350
351
352

พ.ค. 60

ม.ค. - มี.ค. 60 โทรทัศน์ LED 40" จํานวน 20 เครื่อง (ร.ร.ท.บูรพาพิทยาคาร)
ครุภัณฑ์กีฬา
ม.ค. -ก.ย. 60 เครื่องออกกําลังกาย

353

ม.ค. -ก.ย. 60

354

ม.ค. - ก.ย. 60

355
356

ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60

357
358

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

ครุภัณฑ์การเกษตร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า
ครุภัณฑ์อื่นๆ
รอกกว้านสลิงไฟฟ้า

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง
ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จํานวน 5 ถัง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ม.ค. - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักปลัดฯ การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
กองสวัสดิการฯ สังคมสงเคราะห์/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10,000
48,000

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/30 วัน

36,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

30,000

ตกลงราคา

15-30 วัน

340,000

ตกลงราคา

30 วัน

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

1,000,000

สอบราคา/
e-Auction

90 วัน

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

2,100,000

e-Auction

120 วัน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํานักการสาธาฯ เคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน

20,000
40,000
400,000
70,000
15,000

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/60 วัน

359 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
360
361
362
363

ม.ค. - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ต.ค. 59- ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ม.ค. - มี.ค. 60 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.ท.โพธิ์ศรี (จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA พร้อมติดตั้งระบบ จํานวน 1 ชุด)
ม.ค. - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

364

ม.ค. - ก.ย. 60

การรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กองคลัง
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

600,000

ตกลงราคา 15/60 วัน

35,000
35,000
220,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

100,000

ตกลง/สอบ 10/30 วัน

150,000

ตกลง/สอบ

สํานักปลัดฯ

15 วัน
15 วัน
30 วัน

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน บต9163

สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

60 วัน

โครงสร้างพื้นฐาน

-17ลําดับ
ที
365

ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถแบคโฮ ทะเบียน ตค26

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการช่าง อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

366
367

ม.ค. - ก.ย. 60
ก.พ. - ก.ย. 60

กองทะเบียนฯ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
กองกิจการสภา บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
400,000
ตกลง/สอบ 90 วัน

โครงสร้างพื้นฐาน

368
369

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ม.ค. - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

370 ม.ค. - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
371 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
372
ม.ค. -มี.ค. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
373
374

(ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา)
ม.ค. - มี.ค. 60 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ต.ค. 59- ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไป
กับการรักษาความสงบภายใน
กองวิชาการ บริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กองคลัง
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง
กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

200,000
15,000

ตกลงราคา 15/30 วัน
ตกลงราคา 15/60 วัน

100,000
300,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
30 วัน
60 วัน

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
กองการศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานบริหาร

1,400,000
200,000

สอบราคา
ตกลงราคา

60 วัน
15 วัน

150,000

ตกลงราคา

60 วัน

150,000

ตกลง/สอบ 10/30 วัน

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

375

ต.ค. 59- ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สํานักการช่าง

376

ต.ค. 59- ก.ย. 60 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สํานักการช่าง

377
378

ม.ค. - ก.ย. 60
ก.พ. - ก.ย. 60

กองทะเบียนฯ
กองกิจการสภา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000
50,000

ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15 วัน
15 วัน

379
380
381
382
383

ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - มี.ค. 60
ม.ค. - ก.ย. 60

384

ม.ค. - ก.ย. 60

385

ม.ค. - ก.ย. 60

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร.ร.ท.บ้านส่องนางใย
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร.ร.ท.สามัคคีวิทยา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ร.ร.ท.บูรพาพิทยาคาร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ร.ร.ท.บูรพาพิทยาคาร
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 62
ข้างบ้านนางแก้ว
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาชา ซอย 6
แยกซ้ายจากบ้าน ผอ.นิภาพร กุลมาตย์ (บ้านนายหํา)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกริมคลองสมถวิล ซอย 3/2
แยกบ้านนางสี

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักการช่าง

การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

69,000
331,000
152,000
87,000
307,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

347,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

186,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา/
e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction

60 วัน
60 วัน
60 วัน
60 วัน
60 วัน
90 วัน
45 วัน

-18ลําดับ
ที
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี
ค.ส.ล. ถนนมนตรีบํารุง ซอย 1/1
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 37
(ติดวัดอภิสิทธิ์)
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ช่วงถนนผดุงวิถี บริเวณ
ด้านทิศตะวันออกคูผนังกั้นน้ําถึงสามแยกทางเข้า ร.ร.ท.โพธิ์ศรี)
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน จาก
ร.ร.อนุบาลกิติยา ถึง ร.ร.ท. ศรีสวัสดิ์วิทยา
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete
ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ (ช่วงจากบ้านหมวดสังข์ ถึงหลัง ม.ม.ส. เก่า)
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างสาธารณะ
ถนนนครสวรรค์
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างสาธารณะ
ถนนผดุงวิถี
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง แยกไปวัดป่าประชาบํารุง
ถนนนครสวรรค์
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนศรีสวัสดิ์ (หน้า ร.ร.ท.ศรีสวัสดิ์
วิทยา)
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

จํานวน(บาท)
487,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

216,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

450,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

285,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

1,387,400

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

1,600,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

1,000,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน

265,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

400,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

900,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

1,700,000

เงินนอกงบประมาณ
กําหนด
วิธีจัดหา
หมายเหตุ
ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา/ 90 วัน
e-Auction
ตกลงราคา/ 60 วัน
e-Auction
ตกลงราคา/ 90 วัน
e-Auction
ตกลงราคา/ 60 วัน
e-Auction
สอบราคา/ 120 วัน
e-Auction
สอบราคา/ 120 วัน
e-Auction
สอบราคา/ 120 วัน
e-Auction
ตกลงราคา/ 60 วัน
e-Auction
ตกลงราคา/ 90 วัน
e-Auction
สอบราคา/ 120 วัน
e-Auction
สอบราคา/ 150 วัน

397

ม.ค. - ก.ย. 60

398

ม.ค. - ก.ย. 60

399

ม.ค. - ก.ย. 60

(ถนนนครสวรรค์)
โครงการปรับปรุงสะพานเจริญราชเดช 3 (สะพานหน้าสํานักงาน
บังคับคดีมหาสารคาม)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์
(จากสี่แยกร้าน 7-eleven ถึง สามแยกสุดคลองสมถวิล)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ซอย 32

400

ม.ค. - ก.ย. 60

401

ม.ค. - ก.ย. 60

402

ม.ค. - ก.ย. 60

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ

1,500,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

1,905,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

124,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนนครวรรค์ ซอย 17

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

300,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักรางวี ถนน
นครสวรรค์ 49 ฝั่งตะวันตก
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์ ซอย 6
ถึง ซอย 10

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

1,414,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

766,000

e-Auction
สอบราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction

150 วัน
150 วัน
45 วัน
60 วัน
150 วัน
90 วัน

-19ลําดับ
ที
403

หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

405

ช่วงเวลา
รายการ/จํานวน(หน่วย)
ที่ต้องเริ่มจัดหา
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเสมา (ปากทางเข้า
บ้านแมด) ด้านทิศตะวันออก
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนนครสวรรค์ ซอย 74
(จากหน้าบ้านเจ้นางถึงหน้าวัดส่องเหนือ)
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 35

406

ม.ค. - ก.ย. 60

404

407
408

409

410

411

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนริมคลอง
สมถวิล ซอย 1 ด้านทิศตะวันตก
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัย
ดําริห์ ซอย 5 ด้านทิศตะวันตก
ม.ค. - ก.ย. 60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.
ถนนนครสวรรค์ 62 ถึงสี่แยกต้นหว้า
เงินอุดหนุน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ค. - ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ส่งมอบ(วัน)
488,000
ตกลงราคา/ 60 วัน

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

480,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

574,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

347,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

748,000

สํานักการช่าง เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย

523,000

e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction
ตกลงราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction
สอบราคา/
e-Auction

60 วัน
75 วัน
60 วัน
90 วัน
75 วัน

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5,183,400

วิธีกรณีพิเศษ

260 วัน

กองการศึกษา การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9,772,700

วิธีกรณีพิเศษ

260 วัน

450,000

ตกลงราคา

15 วัน

สํานักการสาธาฯ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและ

หมายเหตุ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

มหาสารคาม
รายจ่ายอื่น

412 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ค่าจ้างที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อํานวยการกองคลัง
(.......................................................)

สํานักปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).........................................................ปลัดเทศบาล
(.......................................................)

50,000

ตกลงราคา 15/30 วัน

(ลงชื่อ).......................................................นายกเทศมนตรี
(.....................................................)

