
1 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือได้มาซึง่บริการ

1 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสอืหรือเข้าปกหนังสอื บริหารงานทั่วไป 25,000.00              ตกลงราคา 15
2 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าซกัฟอก บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 15
3 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 30,000.00              ตกลงราคา 15
4 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานทั่วไป 180,000.00            ตกลงราคา 15
5 พ.ย.58-เม.ย.59 ค่าจ้างเอกชนออกแบบและจัดพิมพ์รายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปี บริหารงานทั่วไป 70,000.00              ตกลงราคา 15

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

6 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล บริหารงานทั่วไป 20,000.00              ตกลงราคา 15
7 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม บริหารงานทั่วไป 30,000.00              ตกลงราคา 15
8 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายจัดงานวันส าคัญรัฐพิธ/ีราชพิธี บริหารงานทั่วไป 75,000.00              ตกลงราคา 15

รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

9 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าชดใช้ค่าเสยีหายหรือค่าสนิไหมทดแทน บริหารงานทั่วไป 3,000.00                ตกลงราคา 15
10 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการ SAFETY ZONE บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 30
11 ม.ีค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 15
12 เม.ย.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสญัจรฯ บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 15
13 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 15

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ



2 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

14 ก.พ.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากร บริหารงานทั่วไป 300,000.00            ตกลงราคา 15
15 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกต้ังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป 300,000.00            ตกลงราคา 15

16 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพส านักงานทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเมืองงาย

บริหารงานทั่วไป 35,000.00              ตกลงราคา 15

17 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้และพวงมาลา บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 15
18 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม บริหารงานทั่วไป 65,000.00              ตกลงราคา 15

ค่าวัสดุ

19 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน  บริหารงานทั่วไป 120,000.00            ตกลงราคา 15
20 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทั่วไป 5,000.00                ตกลงราคา 15
21 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานทั่วไป 25,000.00              ตกลงราคา 15
22 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ บริหารงานทั่วไป 50,000.00              ตกลงราคา 15
23 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารงานทั่วไป 150,000.00            ตกลงราคา 15
24 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป 10,000.00              ตกลงราคา 15
25 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานทั่วไป 80,000.00              ตกลงราคา 15

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

26 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น บริหารงานทั่วไป 15,000.00              ตกลงราคา 15
27 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขาชุปโครเมี่ยม บริหารงานทั่วไป 54,000.00              ตกลงราคา 15



3 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

28 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก บริหารงานทั่วไป 6,000.00                ตกลงราคา 15
29 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ า บริหารงานทั่วไป 30,000.00              ตกลงราคา 15

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

30 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ บริหารงานทั่วไป 33,000.00              ตกลงราคา 15
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

31 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า บริหารงานทั่วไป 6,200.00                ตกลงราคา 15
32 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค บริหารงานทั่วไป 17,000.00              ตกลงราคา 15
33 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บริหารงานทั่วไป 50,000.00              ตกลงราคา 15

งบรายจ่ายอ่ืน 

34 ก.ย.-59 ค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯ บริหารงานทั่วไป 35,000.00              ตกลงราคา 90
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 งบด าเนินการ ตกลงราคา
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

35 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี สถิติและวิชาการ 5,000.00                ตกลงราคา 15
36 ธ.ค.58--ก.พ.59 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพ้ืนฐานของอปท. สถิติและวิชาการ 30,000.00              ตกลงราคา 15



4 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

งานบริหารงานคลัง
 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือได้มาซึง่บริการ

37 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ งานบริหารงานคลัง 90,000.00              ตกลงราคา 15
38 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารงานคลัง 10,000.00              ตกลงราคา 15

รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

39 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการเสยีภาษีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนสู่สงัคมที่ย่ังยืน งานบริหารงานคลัง 15,000.00              ตกลงราคา 15
40 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ งานบริหารงานคลัง 20,000.00              ตกลงราคา 15
41 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม งานบริหารงานคลัง 20,000.00              ตกลงราคา 15

ค่าวัสดุ

42 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง 80,000.00              ตกลงราคา 15
43 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารงานคลัง 10,000.00              ตกลงราคา 30
44 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารงานคลัง 10,000.00              ตกลงราคา 15
45 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง 50,000.00              ตกลงราคา 15

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

46 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง 23,000.00              ตกลงราคา 30



5 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

47 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าจัดซื่อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก งานบริหารงานคลัง 4,300.00                ตกลงราคา 30
48 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า งานบริหารงานคลัง 3,100.00                ตกลงราคา 30

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

49 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจ่ายเพ่ือได้มาซึ่งบริการ รักษาความสงบภายใน 10,000.00              ตกลงราคา 30
ค่าวัสดุ รักษาความสงบภายใน

50 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน รักษาความสงบภายใน 15,000.00              ตกลงราคา 30
51 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รักษาความสงบภายใน 18,000.00              ตกลงราคา 30
52 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ รักษาความสงบภายใน 10,000.00              ตกลงราคา 30

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

53 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสงู รักษาความสงบภายใน 4,500.00                ตกลงราคา 30
54 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ รักษาความสงบภายใน 5,500.00                ตกลงราคา 30

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

55 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน รักษาความสงบภายใน 16,000.00              ตกลงราคา 30
56 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า รักษาความสงบภายใน 3,100.00                ตกลงราคา 30



6 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

57 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 120,000.00            ตกลงราคา 30
รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

58 ม.ีค-เม.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 50,000.00              ตกลงราคา 30
59 ธ.ค.58-เม.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 30,000.00              ตกลงราคา 30
60 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 30,000.00              ตกลงราคา

61 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ

ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 5,000.00                ตกลงราคา 30

62 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 50,000.00              ตกลงราคา 30
ค่าวัสดุ

63 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 100,000.00            ตกลงราคา 30
64 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 100,000.00            ตกลงราคา 30
65 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 10,000.00              ตกลงราคา 30
66 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 30,000.00              ตกลงราคา 30
67 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุดับเพลิง ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 30,000.00              ตกลงราคา 30



7 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโ์รงงาน

68 ม.ค.-เม.ย.59 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซย่นต์ ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 14,500.00              ตกลงราคา 30
69 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย 20,000.00              ตกลงราคา 30

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือได้มาซึง่บริการ

70 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ บริหารทั่วไปการศึกษา 10,000.00              ตกลงราคา 15
71 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารทั่วไปการศึกษา 50,000.00              ตกลงราคา 15

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

72 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม บริหารทั่วไปการศึกษา 20,000.00              ตกลงราคา 15
ค่าวัสดุ

73 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) บริหารทั่วไปการศึกษา 30,000.00              ตกลงราคา 7
74 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบ้านงานครัว บริหารทั่วไปการศึกษา 5,000.00                ตกลงราคา 7
75 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารทั่วไปการศึกษา 25,000.00              ตกลงราคา 7



8 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑส์ านักงาน

76 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส านักงานพร้อมกระจก บริหารทั่วไปการศึกษา 6,000.00                ตกลงราคา 15
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

77 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า บริหารทั่วไปการศึกษา 6,200.00                ตกลงราคา 15
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

78 ก.พ.-ม.ีค.59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ก่อนวัยเรียน 15,000.00              ตกลงราคา 15

79 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเมืองงาย

ก่อนวัยเรียน 10,000.00              ตกลงราคา 15

80 ม.ีค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เมืองงาย

ก่อนวัยเรียน 12,000.00              ตกลงราคา 15

81 ม.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ก่อนวัยเรียน 40,000.00              ตกลงราคา 15
82 ม.ิย.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมสขุภาพและทันตอนามัย ก่อนวัยเรียน 15,000.00              ตกลงราคา 15

ค่าวัสดุ

83 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน ก่อนวัยเรียน 35,000.00              ตกลงราคา 7



9 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

84 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าอาหารเสริม(นม) ก่อนวัยเรียน 1,057,301.00         วิธีกรณีพิเศษ 30
แผนงานการสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือได้มาซึง่บริการ

85 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15
86 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ สาธารณสขุ 120,000.00            ตกลงราคา 15

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

87 ม.ค.-ก.พ.59 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาล สาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15
88 ม.ีค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส (สะอาด สวยงาม สขุภาพดี) สาธารณสขุ 5,000.00                ตกลงราคา 15
89 ม.ค.-ก.พ.59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สาธารณสขุ 5,000.00                ตกลงราคา 15
90 ม.ค.-ก.พ.59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดภาวะโลกร้อน สาธารณสขุ 5,000.00                ตกลงราคา 15
91 ก.พ.-ม.ีค.59 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์ สาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 15
92 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม สาธารณสขุ 5,000.00                ตกลงราคา 15

ค่าวัสดุ

93 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน สาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7
94 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7
95 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุการเกษตร สาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 7



10 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

96 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สาธารณสขุ 10,000.00              ตกลงราคา 7
97 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ สาธารณสขุ 20,000.00              ตกลงราคา 7

งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

98 พ.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สาธารณสขุอ่ืน 70,000.00              ตกลงราคา 15
99 ม.ีค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า สาธารณสขุอ่ืน 30,000.00              ตกลงราคา 15

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

100 ธ.ค.58- ม.ค.59 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สวัสดิการสงัคม 300,000.00            ตกลงราคา 15
101 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมเย่ียมบ้านผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการสงัคม 10,000.00              ตกลงราคา 15



11 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือได้มาซึง่บริการ

102 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ เคหะและชุมชน 100,000.00            ตกลงราคา 30
รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

103 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา
104 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม เคหะและชุมชน 20,000.00              ตกลงราคา 30

ค่าวัสดุ

105 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุส านักงาน เคหะและชุมชน 20,000.00              ตกลงราคา 15
106 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ เคหะและชุมชน 30,000.00              ตกลงราคา 15
107 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เคหะและชุมชน 100,000.00            ตกลงราคา 15
108 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุการเกษตร เคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา 15
109 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เคหะและชุมชน 10,000.00              ตกลงราคา 15
110 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ เคหะและชุมชน 15,000.00              ตกลงราคา 15

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

111 พ.ย.58-ม.ค.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 เคหะและชุมชน 23,000.00              ตกลงราคา 30



12 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

112 พ.ย.58-ม.ค.59 ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า เคหะและชุมชน 3,100.00                ตกลงราคา 30
งานไฟฟ้าและถนน

 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

113 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ ไฟฟ้าและถนน 30,000.00              ตกลงราคา 30
114 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ไฟฟ้าและถนน 954,000.00            ตกลงราคา 30

ค่าวัสดุ

115 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฟ้าและถนน 100,000.00            ตกลงราคา 30
116 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าวัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้าและถนน 200,000.00            ตกลงราคา 30

 งบลงทนุ

ครุภัณฑ์

117 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและถนน 50,000.00              ตกลงราคา 30

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

118 ก.พ.-ม.ิย.59 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ไฟฟ้าและถนน 2,000,000.00         e-auction 150
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

119 ธ.ค.58-ม.ีค.59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าและถนน 136,000.00            ตกลงราคา 45
120 พ.ย.58-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างพนังกันดินริมถนนสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ไฟฟ้าและถนน 796,000.00            สอบราคา 90



13 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

121 ม.ค.-ม.ิย.59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและราวตกในชุมชนบ้านสนั หมู่ที่ 10

ไฟฟ้าและถนน 610,000.00            สอบราคา 90

122 เม.ย.-ก.ค.59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชน บ้านแม่ข้อน
 หมู่ที่ 4

ไฟฟ้าและถนน 664,000.00            สอบราคา 90

123 ธ.ค.58-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านสนั หมู่ที่ 10 ไฟฟ้าและถนน 190,000.00            ตกลงราคา 60
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ

124 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการ ก าจัดขยะมูลฝอย 285,000.00            ตกลงราคา 30
125 ส.ค.58-ก.ย.59 ค่าจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ย ฝังกลบขยะ ก าจัดขยะมูลฝอย 100,000.00            ตกลงราคา 15

126 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ก าจัดขยะมูลฝอย 55,000.00              ตกลงราคา 15
ค่าวัสดุ

127 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุงานบ้านงานครัว ก าจัดขยะมูลฝอย 20,000.00              ตกลงราคา 7
128 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุก่อสร้าง ก าจัดขยะมูลฝอย 10,000.00              ตกลงราคา 7
129 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ก าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00              ตกลงราคา 7
130 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเลื่อน ก าจัดขยะมูลฝอย 200,000.00            ตกลงราคา 30
131 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ก าจัดขยะมูลฝอย 20,000.00              ตกลงราคา 7



14 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

งบลงทนุ

ค่าครุภัณฑ์

132 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ก าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00              ตกลงราคา 15
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

133 พ.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการ "TO BE NUMBER ONE " สง่เสริมและสนับสนุนฯ 5,000.00                ตกลงราคา 15
134 ม.ิย.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว สง่เสริมและสนับสนุนฯ 5,000.00                ตกลงราคา 15

135 เม.ย.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรม การจัดการประกวด
กิจกรรมผู้สงูอายุ และประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้สงูอายุ

สง่เสริมและสนับสนุนฯ 70,000.00              ตกลงราคา 15

136 ก.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสขุ สง่เสริมและสนับสนุนฯ 20,000.00              ตกลงราคา
15

137 ส.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการอุ้ยสอนหลาน สบืสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พ้ืนฐาน

สง่เสริมและสนับสนุนฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15

138 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ สง่เสริมและสนับสนุนฯ 50,000.00              ตกลงราคา 15
139 พ.ค.-ม.ิย.59 ค่าใข้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศการมะม่วง สง่เสริมและสนับสนุนฯ 50,000.00              ตกลงราคา 15
140 ม.ิย.-59 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน สง่เสริมและสนับสนุนฯ 10,000.00              ตกลงราคา 15
141 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์ระดับท้องถิ่น สง่เสริมและสนับสนุนฯ 200,000.00            ตกลงราคา 15



15 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

142 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏบิัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลเมืองงาย

สง่เสริมและสนับสนุนฯ 15,000.00              ตกลงราคา

141 ส.ค.-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพแกนน าชุมชน สง่เสริมและสนับสนุนฯ 70,000.00              ตกลงราคา 15
142 ม.ค.-ม.ีค.59 ค่าใช้จ่ายในด าเนินการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี,ชุมชน สง่เสริมและสนับสนุนฯ 30,000.00              ตกลงราคา 15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

๑. งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

143 ก.พ.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สงูอายุ กีฬาและนันทนาการ 50,000.00              ตกลงราคา 15
144 ม.ิย.-ก.ค.59 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาสมัพันธ์ กีฬาและนันทนาการ 50,000.00              ตกลงราคา 15

ค่าวัสดุ

145 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุกีฬา กีฬาและนันทนาการ 20,000.00              ตกลงราคา 7
งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

146 เม.ย.-ม.ิย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสง่เสริมสบืสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 20,000.00              ตกลงราคา 15



16 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

147 พ.ย.-58 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 200,000.00            ตกลงราคา 15
148 เม.ย.-59 ค่าใช่จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้ าพระสถูปฯ ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 150,000.00            ตกลงราคา 15

149 ก.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการสง่เสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
กิจกรรมสง่เสริมวัฒนธรรมประเพณี

ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 20,000.00              ตกลงราคา 15

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

150 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย วิชาการวางแผนฯ 15,000.00              ตกลงราคา 15
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

151 พ.ค.-ม.ิย.59 ค่าใช้จ่ายโครงการขยายพันธุ์สมุนไพรและผักพ้ืนบ้าน การเกษตร 20,000.00              ตกลงราคา 15

152 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภารกิจการถ่ายโอน กรณีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

การเกษตร 5,000.00                ตกลงราคา 15

153 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

การเกษตร 20,000.00              ตกลงราคา 15



17 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

154 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าวัสดุการเกษตร การเกษตร 10,000.00              ตกลงราคา 15
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบด าเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

155 ส.ค.-59 ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สเีขียว อนุรักษ์แหล่งน้ าฯ 5,000.00                ตกลงราคา 15
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

156 ต.ค.58-ก.ย.59 เงินส ารองจ่าย งบกลาง 119,390.00            ตกลงราคา 30
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

157 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฏหมาย ฯ งบกลาง 30,000.00              ตกลงราคา 30
 งบลงทนุ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

158 พ.ย.58-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างหอถังสง่น้ าประปา หมู่ที่ 10 ไฟฟ้าและถนน 670,000.00            สอบราคา 90 กันเงิน 58
159 พ.ย.58-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างหอถังสง่น้ าประปา หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าและถนน 796,000.00            สอบราคา 90 กันเงิน 58
160 พ.ย.58-เม.ย.59 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ไฟฟ้าและถนน 160,000.00            ตกลงราคา 60 ขยายเวลา 57



18 ผด.2

ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่เร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงิน  (บาท) ประเภท จ านวนเงิน  (บาท) สง่มอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559

รายการ/จ านวน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดหา หมายเหตุ

อาคารต่าง ๆ

161 พ.ย.58-เม.ย.59 โครงการจัดสร้างเคร่ืองชั่งผลิตการเกษตรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและถนน 884,000.00            สอบราคา 90 ขยายเวลา 57

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

162 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ไฟฟ้าและถนน 53,000.00               ตกลงราคา 30 ขยายเวลา 56
163 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนายสพิุน  หมู่ที่ 2 ไฟฟ้าและถนน 50,000.00               ตกลงราคา 30 ขยายเวลา 56

ครุภัณฑ์อื่น 

164 พ.ย.58-เม.ย.59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน ปราบปรามและ 900,000.00             สอบราคา 45 อุดหนุน 57
รายการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กันเงิน 58



19 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



20 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



21 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



22 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



23 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



24 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



25 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



26 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



27 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



28 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



29 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



30 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



31 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



32 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



33 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



34 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



35 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559



36 ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ เทศบาลต าบลเมืองงาย
ประจ าปีงบประมาณ 2559


