แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งบริการ
๑.๑ ค่าจ้างทาสิ่งของ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เย็บและเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
๑.๒ ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารสานักงาน
เทศบาลและอาคาร
ป้องกันฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธกี าร
๒.๑ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลฯ
๒.๒ ค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๖๒,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

7 วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๑๓๘,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๓๑ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๒แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ 3.2 ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๓ โครงการจัดงานวัน
สาคัญของชาติ
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๔ โครงการเตรียม
และรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๕ โครงการทาบุญวัน
ขึ้นปีใหม่
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๖ โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ
เพือ่ เสริมสร้างความ
สมานฉันท์
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๗ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วช่วงเทศกาล
ปีใหม่
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๘ โครงการป้องกัน
การทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตาบลปะทิว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๓,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

10,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

วิธจี ัดหา

หมายเหตุ

-๓แบบ ผด.๑

ที่

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ 3.9 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๓.๑๐ โครงการพัฒนา
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกและ
ระบบเว็บไซต์เทศบาล
ตาบลปะทิว
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น ๆ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทัว่ ไป
130,000.00

ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

5,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

70,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป

85,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๘๔,๒๐๐.๐๐

ตกลงราคา

7 วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป

๑๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

วิธจี ัดหา

หมายเหตุ

-๔แบบ ผด.๑

ที่

๘

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๒.๑ โครงการปรับปรุง
แผนทีภ่ าษี
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๒.๑ โครงการผู้ชาระ
ภาษีดีเด่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๙

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าบริการไปรษณีย์

๑
๒

๓
๔
๕
๖
๗

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๔๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป

๕๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓,๖๐๐.๐๐

ตกลงราคา

7 วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๓,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

30,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

10,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

วิธจี ัดหา

หมายเหตุ

-๕แบบ ผด.๑

ที่
๑๐

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๑๐.๑ คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๑๐.๒ เครื่องพิมพ์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๒๙,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

แผนงานบริหารทัว่ ไป

๑๗,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

หมายเหตุ

-6แบบ ผด.๑

ที่
๑

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
แผนงานรักษาความ
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
บริการ
สงบภายใน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัด
แผนงานรักษาความ
๒๓,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ทาโครงการป้องกันและ
สงบภายใน
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
๒.๒ ค่าใช้จ่ายใน
แผนงานรักษาความ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
โครงการช่วยเหลือ
สงบภายใน
ผู้ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล
๒.๓ โครงการฝึกอบรม
แผนงานรักษาความ
๕๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
การป้องกันและระงับ
สงบภายใน
อัคคีภัยในครัวเรือน
๒.๔ โครงการฝึกอบรม
แผนงานรักษาความ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
เชิงปฏิบัติการป้องกัน
สงบภายใน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลปะทิว
ประจาปี
ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
แซม
สงบภายใน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๑๕ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน

หมายเหตุ

-๗แบบ ผด.๑

ที่
๔

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๘

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๙

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๑

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานรักษาความ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
ค่าวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานรักษาความ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ขนส่ง
สงบภายใน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานรักษาความ
๘๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
หล่อลื่น
สงบภายใน
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
แผนงานรักษาความ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
การแพทย์
สงบภายใน
ค่าวัสดุโฆษณาและ
แผนงานรักษาความ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
เผยแพร่
สงบภายใน
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนงานรักษาความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานรักษาความ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
ค่าวัสดุอื่น
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
7 วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

หมายเหตุ

-๘แบบ ผด.๑

ที่
๑

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓
๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
บริการ
รายจ่ายเพือ่ บารุงรักษา
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงานการศึกษา
๑๒,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าวัสดุโฆษณาและ
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เผยแพร่
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน

หมายเหตุ

-๙แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
บริการ
๑.๑ ค่าจ้างเหมาทา
แผนงานการศึกษา
108,000.00
ตกลงราคา
๓1 วัน
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสนฯ
๑.๒ ค่าจ้างทาสิ่งของฯ
แผนงานการศึกษา
15,000.00
ตกลงราคา
๗ วัน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัด
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ทาโครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน
๒.๒ โครงการเด็กปฐม
แผนงานการศึกษา
๓,๕๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
วัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ โครงการฝึกอบรม
แผนงานการศึกษา
10,000.00
ตกลงราคา
๗ วัน
และส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน
๒.๔ โครงการฝึกอบรม
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

หมายเหตุ

- ๑๐ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๒.๕ โครงการเพิม่ ไอโอ
แผนงานการศึกษา
๓,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ดีน เพิม่ ไอคิว และอีคิว
๒.๖ โครงการฟันสวย
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ยิ้มใส
๒.๗ โครงการเศรษฐกิจ
แผนงานการศึกษา
๔,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
พอเพียงในเด็กปฐมวัย
๒.๘ โครงการส่งเสริม
แผนงานการศึกษา
๓๑,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
พัฒนาการของเด็กเล็ก
๒.๙ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ค่าจ้างประกอบอาหาร
แผนงานการศึกษา
๔๐๑,๘๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๒๔๕ วัน
กลางวันสาหรับเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน
- สื่อการเรียนการสอน
แผนงานการศึกษา
๑๓๙,๔๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๓๐ วัน
๒.๑๐ โครงการสายใย
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
แห่งรัก
๒.๑๑ โครงการหนูน้อย
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ใส่ใจอาเซียน
๒.๑๒ โครงการอบรม
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมทักษะการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

หมายเหตุ

- ๑๑ แบบ ผด.๑

ที่
๓
๔
๕
๖
๗

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
๘
๙

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๑
๑๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๑๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
แซม
ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงานการศึกษา
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
วัสดุงานบ้านงานครัว
แผนงานการศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าอาหารเสริม (นม)
๗.๑ อาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
157,128.40
กรณีพิเศษ
2๖0 วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน
๗.๒ อาหารเสริม (นม)
แผนงานการศึกษา
๑,๑๓๘,๒๒๒.๘๐
กรณีพิเศษ
๒๘๐ วัน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานการศึกษา
๒,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๕ วัน
หล่อลื่น
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
แผนงานการศึกษา
5,000.00
ตกลงราคา
๗ วัน
การแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าวัสดุโฆษณาและ
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เผยแพร่
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานการศึกษา
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๒ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๓๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
บริการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๖๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
แซมทรัพย์สิน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานบริหารทัว่ ไป
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ แผนงานบริหารทัว่ ไป
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
การแพทย์
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุการเกษตร
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุโฆษณาและ
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เผยแพร่
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทัว่ ไป
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข

หมายเหตุ

- ๑๓ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ
๑.๑ โครงการป้องกัน
แผนงานสาธารณสุข
๘๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
โรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมการเพิม่ ปริมาณของ
สุนัขและแมว
๑.๒ โครงการฝึกอบรม
แผนงานสาธารณสุข
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
และรณรงค์รักษ์สิ่งแวด
ล้อม (วันสิ่งแวดล้อม
โลก ๕ มิ.ย.)
๑.๓ โครงการฝึกอบรม
แผนงานสาธารณสุข
๔๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ให้ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตาบล
ปะทิว
๑.๔ โครงการรณรงค์
แผนงานสาธารณสุข
๔๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก
๑.๕ โครงการให้ความรู้
แผนงานสาธารณสุข
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
กับเยาวชนในการวางแผน

และเตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์กอ่ นวัยอันควร

หมายเหตุ

- ๑๔ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓
๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๑.๖ โครงการให้ความ
แผนงานสาธารณสุข
๓๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
รู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาสัม
พันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือ
โรคทีต่ ิดต่อทีเ่ กิดขึ้นใน
ปัจจุบัน
๑.๗ โครงการออกกาลัง
แผนงานสาธารณสุข
๔๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๓๐ วัน
กายเพือ่ สุขภาพ
ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
แผนงานสาธารณสุข
๔๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
การแพทย์
ค่าวัสดุการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ค่าวัสดุอื่น ๆ
แผนงานสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๕ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๘

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๙

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มา
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ซึ่งบริการ
ชุมชน
ค่าบารุงรักษาและ
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ชุมชน
ค่าวัสดุสานักงาน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน
ค่าวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ขนส่ง
ชุมชน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานเคหะและ
๓,๖๐๐.๐๐
ตกลงราคา
7 วัน
หล่อลื่น
ชุมชน
ค่าวัสดุโฆษณาและ
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
เผยแพร่
ชุมชน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๖ แบบ ผด.๑

ที่

๒

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

๑

๕
๖
๗

ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๗.๑ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า คสล.
ถนนสายเทศบาล ๑๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๗.๒ โครงการเสริมผิว
ไหล่ทางด้วยแอสฟัสต์ติก
คอนกรีตถนนสายปะทิวท่าแซะ (หน้าทีท่ าการ
ไปรษณีย์-ห้วยอ้ายแพะ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๘๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๓๑๕,๓๑๐.๐๐

สอบราคา

๙๐ วัน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๒๙๖,๖๙๐.๐๐

สอบราคา

๙๐ วัน

หมายเหตุ

- ๑๗ แบบ ผด.๑

ที่

๒

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

๔
๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น ๆ

๑

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองช่าง งานสวนสาธารณะ เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
สอบราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ชุมชน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๓๑ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๘ แบบ ผด.๑

ที่
๑

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานกาจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มา
แผนงานเคหะและ
๔๕๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ซึ่งบริการ
ชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- โครงการขุดลอกท่อ
แผนงานเคหะและ
99,000.00
ตกลงราคา
๖๐ วัน
และรางระบายน้าในเขต
ชุมชน
เทศบาลตาบลปะทิว
ค่าบารุงรักษาและ
แผนงานเคหะและ
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ซ่อมแซม
ชุมชน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนงานเคหะและ
๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน
ค่าวัสดุก่อสร้าง
แผนงานเคหะและ
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน
ค่าวัสดุยานพาหนะและ
แผนงานเคหะและ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ขนส่ง
ชุมชน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
แผนงานเคหะและ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๓๐ วัน
หล่อลื่น
ชุมชน
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๙ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการเชิดชูรู้ค่า
แผนงานสร้างความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เข้มแข็งของชุมชน
๑.๒ โครงการฝึกอบรม
แผนงานสร้างความ
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
เข้มแข็งของชุมชน
นาชุมชนเพือ่ การพึง่ พา
ตนเอง
๑.๓ โครงการรายงานผล
แผนงานสร้างความ
๗๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
60 วัน
การปฎิบัติงานประจาปี
เข้มแข็งของชุมชน
ของเทศบาล
๑.๔ โครงการวิถีชุมชน
แผนงานสร้างความ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
พอเพียง
เข้มแข็งของชุมชน
๑.๕ โครงการส่งเสริม
แผนงานสร้างความ
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เข้มแข็งของชุมชน
ข่าวสารของเทศบาล
๑.๖ โครงการส่งเสริม
แผนงานสร้างความ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
การมีส่วนร่วมของ
เข้มแข็งของชุมชน
ประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน

หมายเหตุ

- ๒๐ แบบ ผด.๑

ที่

๒

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน สานักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
กาหนดส่งมอบ
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
(วัน)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ๑.๗ โครงการสารวจ
แผนงานสร้างความ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๗ วัน
และจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
เข้มแข็งของชุมชน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง)
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
แผนงานสร้างความ
๙๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
๑๕ วัน
เผยแพร่
เข้มแข็งของชุมชน

หมายเหตุ

- ๒๑ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการแข่งขัน
แผนงานศาสนา
๘๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
กีฬา นักเรียน เยาวชน
วัฒนธรรมและ
และประชาชนทัว่ ไป
นันทนาการ
๑.๒ โครงการจัดการ
แผนงานศาสนา
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
แข่งขันกีฬาชุมชน
วัฒนธรรมและ
สัมพันธ์
นันทนาการ
๑.๓ โครงการจัดงานวัน
แผนงานศาสนา
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
เด็กแห่งชาติ ประจาปี
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๑.๔ โครงการลาน
แผนงานศาสนา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ดนตรีและศิลปะ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๒๒ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
รายการ/จานวน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
(หน่วยงาน)
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
๑.๑ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๔๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ประเพณีตักบาตรเทโว
วัฒนธรรมและ
(วันออกพรรษา)
นันทนาการ
๑.๒ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ประเพณีลอยกระทง
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๑.๓ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๒๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ประเพณีวนั เข้าพรรษา
วัฒนธรรมและ
และวันสาคัญอื่น ๆ
นันทนาการ
๑.๔ โครงการจัดงาน
แผนงานศาสนา
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
ประเพณีวนั สงกรานต์
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๒๓ แบบ ผด.๑

ที่

ช่วงเวลา
ทีต่ ้องเริ่มจัดทา

๑
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๓
๔
๕
๖

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙- ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
๑ รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง
บริการ
๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการฯ
๑.๒ ค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาดตลาดสด
เทศบาลตลอดจนห้องน้า
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
วัสดุอื่น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานตลาดสด เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์

๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๘,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๓๑ วัน

แผนงานการพาณิชย์

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

แผนงานการพาณิชย์

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

๑

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๒

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๓

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๔

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
- ค่าจ้างทาสิ่งของ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เย็บและเข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาดสานักงาน
เทศบาลและอาคาร
ป้องกันฯ
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธกี าร
- ค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลฯ
- ค่ารับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
การเลือกตั้ง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

สานักปลัด

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

๖๒,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานบริหารทั่วไป

138,000.00

ตกลงราคา

๓๑ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๒แบบ ผด.๒

ที่
๖

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๗

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๘

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๙

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๐

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๑

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๒

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
- ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
- โครงการจัดงานวัน
สาคัญของชาติ
- โครงการเตรียม
และรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ
- โครงการทาบุญวัน
ขึ้นปีใหม่
- โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์
- โครงการปรับปรุง
ภูมิทศั น์บริเวณศูนย์
บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
ปีใหม่
- โครงการป้องกัน
การทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตาบลปะทิว

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
๓,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

30,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

5,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

หมายเหตุ

-๓แบบ ผด.๒

ที่
๑๓

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๔

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๒๑

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๒๒
๒๓

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๒๔
๒๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
- โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริย
ธรรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
- โครงการพัฒนา
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกและ
ระบบเว็บไซต์เทศบาล
ตาบลปะทิว
ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุอื่น ๆ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

๗๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๘๕,๐๐๐.๐๐
15,000.00
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป

84,200.00

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๑๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

สานักปลัด
สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

หมายเหตุ

-๔แบบ ผด.๒

ที่

๓๔

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการผู้ชาระ
ภาษีดีเด่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

๓๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบริการไปรษณีย์

๒๖

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองคลัง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
๔๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

กองคลัง
กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๖๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๕ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๕แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

๓๖

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๓๗
๓๘

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๓๙

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๔๐

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๔๑

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ
- เครื่องพิมพ์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาโครงการป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายใน
โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล
- โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ในครัวเรือน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

๒๙,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

กองคลัง
สานักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๑๕ วัน
๑๕ วัน

สานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๒๓,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

๕๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๖แบบ ผด.๒

ที่

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

๔๔

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั ิการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย
เทศบาลตาบลปะทิว
ประจาปี
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน

๔๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สานักปลัด

๔๖

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

สานักปลัด

๔๗

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

สานักปลัด

๔๒

๔๓

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานรักษาความ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

15 วัน

20,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๗แบบ ผด.๒

ที่
๕๒

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

๕๓

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น

สานักปลัด

๕๔

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อบารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาดศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านบางสน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าจ้างทาสิ่งของฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทาโครงการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทิดไทองค์ราชัน

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานรักษาความ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
แผนงานรักษาความ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา
๑๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๑๒,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๐๘,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๓๑ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

-๘แบบ ผด.๒

ที่
๖๒
๖๓

๖๔

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

๖๙

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการเด็กปฐม
วัยใส่ใจภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนของเด็ก
เล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านบางสน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการเพิ่มไอโอ
ดีน เพิ่มไอคิว และอีคิว
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการฟันสวย
ยิ้มใส
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในเด็กปฐมวัย
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าจ้างประกอบ
อาหารกลางวัน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานการศึกษา
๓,๕๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๔,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๓๑,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๔๐๑,๘๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๒๔๕ วัน

หมายเหตุ

-๙แบบ ผด.๒

ที่
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๗๙
๘๐
๘๑

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าสื่อการเรียน
การสอน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการสายใย
แห่งรัก
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการหนูน้อย
ใส่ใจอาเซียน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการอบรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซม
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - อาหารเสริม (นม)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
บางสน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานการศึกษา
๑๓๙,๔๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
30 วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

5,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

157,128.40

กรณีพเิ ศษ

๒๖๐ วัน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

๑,๑๓๘,๒๒๒.๘๐

กรณีพเิ ศษ

๒๘๐ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

๑๕,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๐ แบบ ผด.๒

ที่
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานการศึกษา
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

10,000.00
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๖๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

๒๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๑ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

๙๕

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๙๖

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๙๗

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๙๘

ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
- โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมการเพิ่มปริมาณของ
สุนัขและแมว
- โครงการฝึกอบรม
และรณรงค์รักษ์สิ่งแวด
ล้อม (วันสิ่งแวดล้อมโลก
๕ มิ.ย.)
- โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้รณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาลตาบล
ปะทิว
- โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๔๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๔๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๒ แบบ ผด.๒

ที่
๙๙

๑๐๐

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการให้ความรู้
กับเยาวชนในการวาง
แผนและเตรียมความ
พร้อมการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้
บริโภคและประชาสัม
พันธ์เรื่องโรคติดต่อหรือ
โรคที่ติดต่อที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น ๆ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุสานักงาน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานสาธารณสุข
25,000.00
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

๓๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

45,000.00

ตกลงราคา

30 วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

40,000.00

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองช่าง

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

25,000.00
10,000.00
๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน
๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองช่าง
กองช่าง

หมายเหตุ

- ๑๓ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
๑๐๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

๑๐๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

๑๐๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
๑๐๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
๑๑๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
๑๑๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

๑๑๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
๑๑๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองช่าง

๑๑๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

๑๑๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
๑๑๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
๑๑๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓,๖๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๒๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๘๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๕๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๓๐,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
๑๐,๐๐๐.๐๐

วิธจี ัดหา
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๔ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
๑๑๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการก่อสร้างราง
รางระบายน้า คสล.
ถนนสายเทศบาล ๑๐
๑๑๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการเสริมผิวไหล่ทาง
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ
(หน้าที่ทาการไปรษณีย-์
ห้วยอ้ายแพะ)
๑๑๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ
๑๒๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

วิธจี ัดหา
สอบราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๙๐ วัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๒๙๖,๖๙๐.๐๐

สอบราคา

๙๐ วัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๒๔๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๓๑ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๔๕๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองช่าง

๑๒๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

๑๒๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
๑๒๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุการเกษตร

กองช่าง

๑๒๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น ๆ

กองช่าง

๑๒๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานเคหะและ
๓๑๕,๓๑๐.๐๐
ชุมชน

กองช่าง

กองสาธารณสุข

หมายเหตุ

- ๑๕ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
๑๒๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ โครงการขุดลอกท่อและ
รางระบายน้าในเขต
เทศบาลตาบลปะทิว
๑๒๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
๑๒๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

กองสาธารณสุข

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๙๙,๐๐๐.๐๐

สอบราคา

๖๐ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานเคหะและ
ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

สอบราคา

๗ วัน

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๓๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

๑๒๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง

กองสาธารณสุข

๑๓๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
๑๓๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
๑๓๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ

- ๑๖ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

๑๓๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
๑๓๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๓๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๓๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐
๑๓๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

๑๔๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- โครงการเชิดชูรู้ค่า
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
- โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้
นาชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง
- โครงการรายงานผล
การปฏิบตั ิงานประจาปี
เทศบาล
- โครงการวิถีชุมชน
พอเพียง
- โครงการส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
- โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล และ
แผนชุมชน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

สานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๗๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๖๐ วัน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมายเหตุ

- ๑๗ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
๑๔๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง)
๑๔๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
- เครื่องรับ-ส่งสัญญาน
เสียงตามสายภายใน
เทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
๑๔๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
๑๔๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์
๑๔๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี
๒๕๕๙
๑๔๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการลานดนตรี
และศิลปะ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
สานักปลัด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานสร้างความ
๕,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา
เข้มแข็งของชุมชน

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

๙๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๑๕ วัน

กองการศึกษา

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

๘๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หมายเหตุ

- ๑๘ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
ที่ต้องเริ่มจัดทา

รายการ/จานวน
(หน่วยงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
๑๔๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
(วันออกพรรษา)
๑๔๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
๑๕๐ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดงาน
ประเพณีวนั เข้าพรรษา
และวันสาคัญอื่น ๆ
๑๕๑ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
๑๕๒ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าจ้างเหมาบริการฯ
๑๕๓ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดตลาดสดเทศบาล
ตลอดจนห้องน้า
๑๕๔ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ - ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
๑๕๕ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

วิธจี ัดหา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)

๔๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๒๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์

๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๘,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๓๑ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย์

๑๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย์

๑๐,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

- ๑๙ แบบ ผด.๒

ที่

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน
ที่ต้องเริ่มจัดทา
(หน่วยงาน)
๑๕๖ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว
๑๕๗ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง
๑๕๘ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
๑๕๙ ต.ค.๕๙-ก.ย.๖๐ ค่าวัสดุอื่น ๆ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
วิธจี ัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ จานวนเงิน (บาท)
ประเภท
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานการพาณิชย์
๓๐,๐๐๐.๐๐
ตกลงราคา

กาหนดส่งมอบ
(วัน)
๗ วัน

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการพาณิชย์

๓๐,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา
ตกลงราคา

๗ วัน
๗ วัน

กองสาธารณสุข

แผนงานการพาณิชย์

๕,๐๐๐.๐๐

ตกลงราคา

๗ วัน

หมายเหตุ

