
ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

1 ต.ค63-ก.ย 64 คาธรรมเนียมที่ดิน คะรรมเนียมรังวัดและสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ สํานักปลัด 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

2 ต.ค63-ก.ย 64 คารับวารสาร  - เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสารดานวิชาการที่เกี่ยวของ สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง
กับงานเทศบาลตําบลยุหวาฯ

จําเปนตลอดป

3 ต.ค63-ก.ย 64 คาโฆษณาและเผยแพร  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปด สํานักปลัด 120,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ประกาศ ทําส่ือสิ่งพิมพ จัดทําคูมือประชาชนฯลฯ

4 ต.ค63-ก.ย 64 คาเชาเครื่องถายเอกสาร  - เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่เกี่ยวกับ สํานักปลัด 36,000           เฉพาะเจาะจง
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลยุหวา

จําเปนตลอดป

5 ต.ค63-ก.ย 64 คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ   - เพื่อจายเปนคาถาย สํานักปลัด 5,000             เฉพาะเจาะจง
เอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลยุหวา จําเปนตลอดป

6 ต.ค63-ก.ย 64 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด 452,000         เฉพาะเจาะจง
 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลพื้นฐาน งานที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน การวิเคราะหนโยบายและแผน งานนิติกร จําเปนตลอดป

งานการเกษตร งานบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป กิจการสภาฯ จางประชา

สัมพันธขาวสารกิจกรรมเทศบาล และจายเปนคาดูแลระบบคอมพิวเตอร

ทะเบียนราษฎร และคาจางเหมาอื่น ๆ

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด

ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

ฯลฯ เชน คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนหยอม ฯลฯ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

งานบริหารงานทั่วไป

กําหนดสงมอบเงินนอกงบประมาณชวงเวลา งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ที่ตองเริ่มจัดหา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

เทศบาลตําบลยุหว า  อําเภอสันปาตอง  จังหว ัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทั่วไป/



ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

เพื่อชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูเจ็บปวยฉุกเฉินในชุมชน

7 ต.ค63-ก.ย 64 คาประกันภัยรถยนต/รถจักรยายยนตสวนกลาง   สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

8 ต.ค63-ก.ย 64 คารับรอง

 - เพื่อจายรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ สํานักปลัด 30,000           เฉพาะเจาะจง
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

 -เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ จําเปนตลอดป

หรือหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายหรือตามระเบียบ  

9 ต.ค63-ก.ย 64 คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีงานวันสําคัญและการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ สํานักปลัด 80,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญ และการจัดงาน ตาง ๆ 

เชน วันเฉลิมพระชนพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ

10 ม.ค 63-ก.ย 64 คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง สํานักปลัด 700,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในดครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการ การ

เลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม)ฯลฯ
 

11 มี.ค 64 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงาน สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
วันทองถิ่นไทย ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มฯลฯ

12 เม.ย 64 โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการงานวันเทศบาล สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ไดแก อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณฯลฯ

13 ธ.ค 64 โครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ"พอตัวอยาง" สํานักปลัด 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ"พอตัว

อยาง"ประจําป 2563 โดยจายเปนคาโลหรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ

คาจัดและตกแตงสถานที่ คาปาย คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ

ตามความ

กําหนดสงมอบ
งาน(วัน)

ขออนุมัติจัดหา

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/



ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

14 ส.ค 64 โครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ"แมดีเดน" สํานักปลัด 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ"แมดีเดน"

ประจําป 2563 โดยจายเปนคาโลหรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ คาจัด
และตกแตงสถานที่ คาปาย คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ

15 ม.ค -ส.ค 64 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท สํานักปลัด 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
คนในชาติ

 -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรอง

ดองและสมานฉันทของคนในชาติ ไดแก คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร

วางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ แบบพิมพ คากระดาษฯลฯ

16 ส.ค -ก.ย 64 โครงการอบรมสัมนาพัฒนาองคความรูใหกับบุคคลกรของเทศบาลตําบล สํานักปลัด 150,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ยุหวา  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามดครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองคความรู

ใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลยุหวา ไดแก คาตอบแทน  คารับรองฯลฯ

17 พ.ค-ก.ย 63 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก คณะ สํานักปลัด 200,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน

จาง - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ  ไดแก คาตอบแทนคารับรอง คา

สมนาคุณวิทยากร แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร  คาวัสดุ  อุปกรณ คาปาย

คาพาหนะคาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มฯลฯ

18 ต.ค.63-ก.ย. 64 คาวัสดุสํานักงาน - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา สํานักปลัด 100,000         เฉพาะเจาะจง

แฟม ตรายาง เครื่องเขียน แบบพิมพ น้ําดื่ม ฯลฯ

จําเปนตลอดป

19 ต.ค.63-ก.ย. 64 วัสดุงานบานงานครัว - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง สํานักปลัด 40,000           เฉพาะเจาะจง
ไมกวาด  ถังขยะ ที่ตักขยะ ถวยชาม ชอนสอม  ผงซักฟอก ฯลฯ

จําเปนตลอดป

20 ต.ค.63-ก.ย. 64 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง และหลอลื่น สํานักปลัด 240,000         เฉพาะเจาะจง
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

จําเปนตลอดป

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ

ที่ตองเริ่มจัดหา

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงาน/งาน/โครงการ
เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

งาน(วัน)

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป



ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

21 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุการเกษตร - เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม สํานักปลัด 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
พันธไมดอก  ไมประดับ ปุย สารเคมี ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

22 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สํานักปลัด 5,000             เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ผาเขียนปาย ฟลมถายรูป ลาง อัดขยายรูป แผนซีดี วีดีโอ แผนพับ ฯลฯ

23 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เกาอี้สํานักงาน สํานักปลัด 5,800             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบลอเลื่อน  จํานวน  2  ตัว ราคาตัวละ

2,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดกวางไมนอยกวา  50  เซนติเมตร

2.สูงจากพื้นถึงพนักพิง สูงไมนอยกวา  100  เซนติเมตร

3.เบาะหุมหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว

4.มีพนักพิงและที่พักแขน

5.มีช็คปรับระดับความสูงต่ําของเกาอี้ได

24 ม.ค -มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เครื่องทําลายเอกสาร สํานักปลัด 31,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ  20 แผน /ครั้ง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง

2.ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร

25 ม.ค - มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สํานักปลัด 8,500             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน

จํานวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.รองรับลายนิ้วมือไดไมนอยกวา  3,000 ลายนิ้วมือ

2.สามารถบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา  100,000  รายการ

3.หนาจอ LCD

4.สามารถเช่ือมตอไดหลายรูปแบบ

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

ที่ตองเริ่มจัดหา

งานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

งานบริหารงานทั่วไป

งาน(วัน)แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป



5.มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน

6.ราคาไมรวมคาติดตั้ง

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

26 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑการเกษตร/เครื่องเปาใบไม สํานักปลัด 12,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องเปาใบไม  ดูดใบไม  จํานวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้น

ดังนี้

1.เปนเครื่องเปาลมสะพายหลัง

2.ขนาดไมนอยกวา  2  แรงมา

3.ความเร็วรอบไมนอยกวา 6,500  รอบ

27 เม.ย-มิ.ย 64 ครุภัณฑงานบานงานครัว/เครื่องตัดหญา สํานักปลัด 19,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็งและขอออน ราคาเครื่องละ

9,500  บาท จํานวน  2  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา

3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี

4.พรอมใบมีด

28 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง/สายสงน้ําดับเพลิง สํานักปลัด 17,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.เปนสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห  สีแดง  3  ชั้น

 -ตัวสายดับเพลิงถักดวยเสนใย Polyester 100%

 -วัสดุดานในทําดวยยาง Synthetic Rubber ชนิด PVC Nitrile อัดแนน

ดวยยาง (Vulcanized  Rubber)

 -วัสดดานนอกทําดวยยางสังเคราะห

2.ทนตอการขัดถู และการกัดกรอนสึกหรอ

3.ทนตอน้ํามัน และสารเคมี

4.ทนอุณหภูม-ิ40 C ถึง 100 C

5.ทนตอแสงแดด และโอโซน

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/



6.ยืดตัวต่ํา และมี Friction Loss  ต่ํา

7.มีคุณสมบัติพิเศษ ไมอมน้ํา ซึ่งสามารถเก็บไดทันทีหลังจากใชงานโดย

ไมตองตากแดด

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

8.มีสันนูนตลอดทั้งสิ้น เพ่ือปองกันการลากถู

9.ขณะใชงานไมมีรอยพับและมีน้ําหนักเบา

10.ไดรับรองมาตรฐาน prEN 1924

29 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอร ALL in one สํานักปลัด 34,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL in one สําหรับงานสํานักงาน

ราคาเครื่องละ  17,000 บาท จํานวน  2  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอนกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน  1 หนวย

2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB

3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา

4  GB

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  250 GB

จํานวน  1  หนวย

5.มี DVD-RW  หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน  1  หนวย

6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100

Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

7.มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 3 ชอง

8.มีแปนพิมพและเมาส

9.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ

FHD (1920*1080)

10.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

งานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งบประมาณชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



30 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สํานักปลัด 22,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

1.มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core)

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

 -ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบCache Memory รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา  2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics

Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory) รวมในระดับ (Level)

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา  1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง

ใชความสามารถในการประมวลผลสูง

2.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB

จํานวน  1  หนวย

4.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366*768 Pixel และ

มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

6.มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา   1 ชอง

8.สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ

Bluetooth

31 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน สํานักปลัด 17,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง

หมายเหตุ
งาน(วัน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

งานบริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ



มีคุณลักษณะดังนี้

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core) 

มีความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

2.หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา  4 MB

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB

จํานวน  1  หนวย

5.มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย

6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

7.มีชองเชื่อมตอ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

8.มีแปนพิมพและเมาส

9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย

32 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องสํารองไฟฟา สํานักปลัด 2,500             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
เพื่อจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800 VA (480 Watts)

2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที

33 ต.ค 63-ก.ย 64 คาประเมินความพึงพอใจ - เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง สํานักปลัด 30,000           เฉพาะเจาะจง 365 วัน
เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

34 มี.ค -พ.ค 64 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยจายเปน

คาจัดประชุมคณะกรรมการประชาคมตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนฯลฯ

35 ม.ค -มี.ค 64 โครงการประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนา สํานักปลัด 3,000             เฉพาะเจาะจง 7 วัน

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

งานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป/

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



หมูบาน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

แผนพัฒนาหมูบาน โดยจายเปนคาใชจายตามดครงการฯ ไดแก คากระดาษ

แบบพิมพ คาจางเหมาบริการเย็บเลม คาถายเอกสารฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

36 ก.ค-ส.ค 64 โครงการซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาะรณภัย สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อใหบุคลากรและประชาชนสามารถเตรียมความพรอมในการปองกันภัย งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
และสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นได ฯลฯ รักษาความสงบภายใน

37 ธ.ค 63-เม.ย 64 โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
โดยจายเปนคาใชจายตามดครงการฯ ไดแก คาเอกสารปายและสื่อ รักษาความสงบภายใน
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอรตโฆษณา คาจางเหมารถประชาสัมพันธฯลฯ

38 ธ.ค 63-เม.ย 64 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 35,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเชนการอบรม งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
ใหความรูเกี่ยวกับการขับข่ียวดยานพาหนะ การประชาสัมพันธรณรงคขับขี่ รักษาความสงบภายใน
ปลอดภัย การตั้งดานตรวจชวงเทศกาล จายเปนคาเบี้ยเล้ียงฯลฯ

39 เม.ย-ก.ย 64 โครงการฝกอบรมชุดปฎิบติการจิตอาสาภัยพิบัติ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 45,550           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ

ประจําเศบาลตําบลยุหวา รักษาความสงบภายใน

40 ม.ค-ส.ค 64 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามดครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
พลเรือน เพ่ือเพิ่มจํานวนสมาชิก อปฟร. และเพิ่มทักษะความรูใหกับอปพร. รักษาความสงบภายใน
ไดแก คาลงทะเบียน คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ

41 ธ.ค 63 โครงการรอยใจรักษ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 32,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรอยใจรักษ เพ่ือเรียนรูวิธีการพัฒนาทาง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งานบริหารงานทั่วไป

กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



เลือกดวยศาสตรพระราชา ฯ ไดแก คาลงทะเบียน คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ รักษาความสงบภายใน

42 ต.ค63-ก.ย 64 โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาเครื่องแบบ อปพร. คาวัสดุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆที่จําเปน ฯลฯ รักษาความสงบภายใน

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

43 พ.ย-ส.ค 64 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลยุหวา สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 45,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขับเคล่ือนกิจกรรมของชมรมสูงอายุ /งานสงเสริมและสนับสนุน

ตําบลยุหวา ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ความเข็มแข็งชุมชน
คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

44 มี.ค-มิ.ย 64 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน กับการมีสวนรวม สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 214,650         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ในการพัฒนาทองถิ่น /งานสงเสริมและสนับสนุน
 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย ความเข็มแข็งชุมชน
คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม คาจางเหมารถยนต คาที่พักฯลฯ

45 พ.ค-ก.ค 64 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและกลุมผูสูงอายุตําบลยุหวา สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 145,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและ /งานสงเสริมและสนับสนุน
กลุมผูสูงอายุตําบลยุหวา ไดแก คาปาย คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน ฯลฯ ความเข็มแข็งชุมชน

46 ก.พ.-เม.ย 64 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส /งานสงเสริมและสนับสนุน
ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันฯลน ความเข็มแข็งชุมชน

47 พ.ค-ก.ค 64 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพตําบลยุหวา สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 145,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก ปาย คาสมนาคุณ /งานสงเสริมและสนับสนุน
วิทยากร คาเอการ คาอาหารกลางวัน ฯลฯ ความเข็มแข็งชุมชน

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุงบประมาณ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา



48 มี.ค 64 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลยุหวา สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 30,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาทํากรอบพรอมใบ /งานสงเสริมและสนับสนุน
ประกาศฯ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มฯลฯ ความเข็มแข็งชุมชน

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

49 พ.ค-มิ.ย 64 โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุมสตรีแมบาน สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี /งานสงเสริมและสนับสนุน
แมบาน ไดแก คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ความเข็มแข็งชุมชน

คาปาย และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปน

50 พ.ค-ก.ค 64 โครงการสงเสริมศักยภาพและการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของ สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 214,650         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
สตรีตําบลยุหวา /งานสงเสริมและสนับสนุน
 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาอาหาร ความเข็มแข็งชุมชน
กลางวัน คาอาหารวาง ฯลฯ

51 ธ.ค 63-ก.ย 64 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลยุหวา สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการฯ ไดแก อาหาร คาอาหารวาง /งานสงเสริมและสนับสนุน
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ ความเข็มแข็งชุมชน

52 มี.ค -พ.ค 64 โครงการสนับสนุนศูนยยุติธรรมชุมชน สํานักปลัด แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาวิทยากร /งานสงเสริมและสนับสนุน
คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มคาปาย และคาอื่น ๆ ความเข็มแข็งชุมชน
ที่จําเปน

53 ม.ค -พ.ค 64 โครงการบริหารจัดการน้ําตามแนวปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง"ธนาคารน้ํา สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ใตดิน" /งานสงเสริมการเกษตร

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแกคาขุดเจาะบอ

สระ คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ



54 มี.ค-มิ.ย 64 โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 145,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

เกษตร(ศบกต.) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง(ศศต.) เกษตรหมูบาน(อกม.) /งานสงเสริมการเกษตร
และอาสาสมัครเกษตร(อกษ) ตําบลยุหวา ไดแก คาอาหารกลางวัน คาอาหาร

วางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พักฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

55 ต.ค63 -ก.ย 64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยบริหารและถายทอด สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล งานสงเสริมการเกษตร
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ ฯ ไดแก คาจัดประชุม

คณะกรรมการฯ ควัสดุอุปกรณ คาสํารวจขอมูล และคาใชจายอื่นที่ๆที่จําเปน

56 พ.ย-ส.ค 64 โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําปุยจากเศษวัสดุเหลือใชในพื้นที่ตําบลยุหวา สํานักปลัด 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ไดแก ปุยคอก งานสงเสริมการเกษตร
กากน้ําตาล  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ และใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

57 ต.ค 63 -ก.ย 64 โครงการสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพิเพียงตําบลยุหวา สํานักปลัด 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ไดแก คาปาย งานสงเสริมการเกษตร
คาวัสดุ อุปกรณคาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

58 ต.ค.63-ก.ย. 64 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ สํานักปลัด 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร(ีอพ.สธ.) ตําบลยุหวา งานสงเสริมการเกษตร
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามดครงการฯ ไดแก คาปาย

คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาตาง ๆ ฯลฯ

59 ต.ค 63-ก.ย 64 คาจางเหมาบริการ กองคลัง 20,000           เฉพาะเจาะจง
 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลงาน ที่เกี่ยวของ

กับการจัดเก็บรายได , งานการเงินและบัญชี ,งานพัสดุ งานเก็บคาธรรมเนียม จําเปนตลอดป

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

หมายเหตุ
งาน(วัน)

แผนงานการเกษตร /

งานบริหารงานคลัง

แผนงานการเกษตร /

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

แผนงานการเกษตร /

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการเกษตร /



และขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล และคาจางเหมา บริการตาง ๆ

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด

ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

เชน คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

60 ต.ค 63-ก.ย 64 โครงการการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสินย กองคลัง 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อปรับปรุงขอมูล แผนที่และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อความถูกตองเปน

ปจจุบันของขอมูล และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยจาย

เปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาปรับปรุงขอมูล คาตรวจเช็คคอมพิวเตอร

คาบริการดานการใหความชวยเหลือที่ปรึกษาดานโปรแกรมแผนที่ภาษี

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

61 ต.ค - ธ.ค 63 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กองคลัง 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่ออํานายความสะดวกใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการ สรางความพึง

พอใจใหกับผูขอรับบริการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บรายไดฯลฯ

62 ต.ค63-ก.ย 64 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง 250,000         เฉพาะเจาะจง
 -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินประเภทตาง ๆ เชน ตู

โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ จําเปนตลอดป

ยานพาหนะ  หอกระจายขาวประจําหมูบานฯลฯ

 -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหรือซอมแซมรถขยะ ที่ชํารุดเสียหายหรือจําเปน

ตองบํารุงรักษาเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม และเพื่อ

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

63 ต.ค 63-ก.ย 64 คาวัสดุสํานักงาน  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช กองคลัง 50,000           เฉพาะเจาะจง
แลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมรวมถึง คาใชจาย

ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงภาษี คาติดตั้งฯลฯ จําเปนตลอดป

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหาแผนงานบริหารงานท่ัวไป /

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานคลัง

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งานบริหารงานคลัง

ตามความ



64 ต.ค63-ก.ย 64 วัสดุยานพาหนะและขนสง -เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ กองคลัง 80,000           เฉพาะเจาะจง
สําหรับรถยนต รถจักรยานยนตสวนกลาง เชน ยางนอก ยางใน หมอแบต 

เตอรี่   ผาใบเบรก  ไสกรอง ฯลฯ จําเปนตลอดป

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

65 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุคอมพิวเตอร -เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก กองคลัง 70,000           เฉพาะเจาะจง
ขอมูลเทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แผนกรองเสน หมึกพิมพ และคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯ จําเปนตลอดป

66 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน /เกาอี้สํานักงาน กองคลัง 2,900             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
 -เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบลอเลื่อน  จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ

2,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี.้-

1.ขนาดกวางไมนอยกวา  50  เซนติเมตร

2.สูงจากพื้นถึงพนักพิง สูงไมนอยกวา 100  เซนติเมตร

3.เบาะหุมหนังฉีดขึ้นรูปทั้งตัว

4.มีพนักพิงและที่พักแขน

5.มีช็คปรับระดับความสูงต่ําของเกาอี้ได

67 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เครื่องปรับอากาศ กองคลัง 45,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,000 บาท

และขนาด 24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 

28,000 บาท แบบแยกสวน

2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มความสามารถในการทําความเย็น  ขนาดไมเกิน

40,000  บีทียู  ตองไดรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร  5

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

งานบริหารงานคลัง ตามความ

หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป / ขออนุมัติจัดหา



4.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ

เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหนวงเวลาการทํางานคอมเพรสเซอร

6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฟดูกาล(SEER) สูงกวา

7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

8.คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู

3,000  บาท

68 ม.ค-มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/โตะทํางาน กองคลัง 4,250             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อโตะทํางานชนิด  2 ลิ้นชัก พรอมถาดคียบอรด จํานวน 1  ตัว

ราราตัวละ 4,250  บาท มีคุณลักษระพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดกวางไมนอยกวา  120  เซนติเมตร

2.ลึกไมนอยกวา  60  เซนติเมตร

3.สูงไมนอยกวา  75  เซนติเมตร

4.ราคารวมกระจก

69 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  จํานวน  1  เครื่อง กองคลัง 2,600             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) มีคุณ

ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600*600 dpi

2.มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  18  หนา/นาที (ppm)

3.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB

4.มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150  แผน

6.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

70 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องแสกนเนอร  จํานวน  1  เครื่อง กองคลัง 3,200             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 

แบบที่ 3 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งานบริหารงานคลัง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

งบประมาณ

งานบริหารงานคลัง

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา งาน(วัน)
เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

แผนงาน/งาน/โครงการ



1.เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Documrnt

feeder)  ไดไมนอยกวา  60  แผน

2.สามารถสแกนเอกสารได  2  หนา  แบบอัตโนมัติ

3.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600*600 dpi

4.มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4  ไดไมนอยกวา 60 ppm

5.สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4

6.มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

71 ก.พ.-เม.ย 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน กองคลัง 17,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core) 

มีความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

2.หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา  4 MB

3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB

จํานวน  1  หนวย

5.มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย

6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

7.มีชองเชื่อมตอ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

8.มีแปนพิมพและเมาส

9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย

72 ต.ค 63-ก.ย 64 คารับวารสาร -เพื่อจายคาจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร สําหรับที่อานหนังสือ กองการศึกษา 80,000           เฉพาะเจาะจง

พิมพประจําหมูบาน  หมูที่ 1-15 ตําบลยุหวา

จําเปนตลอดป

73 ต.ค 63-ก.ย 64 คาโฆษณาและเผยแพร - เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ กองการศึกษา 10,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ทําส่ือสิ่งพิมพการบันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป การ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/

แผนงานการศึกษา/

แผนงานบริหารงานท่ัวไป /

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ

งานบริหารงานคลัง

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ



จางโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลฯลฯ

74 ต.ค 63-ก.ย 64 คาจางเหมาบริการ กองการศึกษา 850,000         เฉพาะเจาะจง

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับ-สง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 จําเปนตลอดป

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

งานดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 ฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใด

ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

เชน คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาถายเอกสาร ฯลฯ

75 พ.ค 64 โครงการซัมเมอรหรรษา  / เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการซัมเมอร กองการศึกษา 70,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

หรรษาของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 

เพื่อเพ่ิมพูนความรูและเตรียมความพรอมในระดับชั้นเรียนตอไป ไดแก 

คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมารถรับ-สงนักเรียนฯลฯ

76 มิ.ย. 64 โครงการเด็กไทยปลอดภัยไมจมน้ํา / เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยโรงเรียน กองการศึกษา 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

อนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1

ไดออกกําลังกายและมีทักษะการวายน้ําอยางถูกตอง ชวยเหลือตัวเอง

ขณะอยูในน้ําได เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาบํารุง

สถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

77 มิ.ย. 64 โครงการรวมประกวดทักษะวิชาการกับโรงเรียน /เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กองการศึกษา 100,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา มีโอกาสแสดงความสามารถมีความ

กลาแสดงออกและสามารถรวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขฯลฯ

78 ก.พ.-มี.ค. 64 โครงการสงเสริมศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา กองการศึกษา 30,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลยุหวา  โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ ไดแก 

คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน ฯลฯ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/

แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ



79 ต.ค 63-ก.ย 64 คาวัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช กองการศึกษา 60,000           เฉพาะเจาะจง

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มี

ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 5,000 บาท จําเปนตลอดป

รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน สําหรับกองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตอง

เทศบาลตําบลยุหวา 1 เชน คาขนสงภาษี คาติดตั้ง คาเครื่องเขียนฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

80 ต.ค 63-ก.ย 64 วัสดุงานบานงานครัว - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง กองการศึกษา 70,000           เฉพาะเจาะจง

ไมกวาด ถังขยะที่ตักขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลาง

หองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงานและอาคารสถานที่อื่น จําเปนตลอดป

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียนสัน 

ปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1

81 ต.ค 63-ก.ย 64 คาอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 1,078,821      เฉพาะเจาจง 365 วัน
 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนของ โรงเรียนใน

เขตรับผิดชอบ จํานวน 3 โรงเรียน สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลยุหวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียน

สันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 ปการศึกษา 2/2563 และปการศึกษา

1/2564 จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล

และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน  260  วัน 

82 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เกาอี้พลาสติก เพ่ือจัดซื้อเกาอี้พลาสติก  จํานวน 100 ตัว กองการศึกษา 17,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
พรอมสกีนชื่อ มีคุณลักษระพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดกวางไมนอยกวา 45 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 

สูงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร พ้ืนถึงพนักพิงสูงไมนอยกวา 79 

เซนติเมตร พ้ืนถึงที่นั่งสูงไมนอยกวา 42 เซนติเมตร 

2.มียางกั้นลิ้น 2 ขาหนา มีพนักพิง ไมมีที่พักแขน

3.รับน้ําหนักไมนอยกวา 80 กิโลกรัม

ตามความ

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/

แผนงานการศึกษา/

หมายเหตุเงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ



83 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน /โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ กองการศึกษา 72,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อ โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ ระดับประถมศึกษา จํานวน 50 ชุด

ราคาชุดละ 1,440 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดโตะ กวางไมนอยกวา  40 ซม. ยาวไมนอยกวา  60 ซม.

สูงไมนอยกวา  67 ซม.

2.ขนาดเกาอี้ กวางไมนอยกวา 38 ซม. ลึกไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอย

กวา  72 ซม

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

3. โครงสรางไม ทําจากยางพารา เคลือบแลคเกรเงาสีธรรมชาติ ที่นั่งและ

พนักพิงหนาไมนอยกวา  16 มิลลิเมตร  หนาโตะหนาไมนอยกวา 18 มิลลิเมตร

4. ขนาดของกลองลิ้นชัก หนาไมนอยกวา  12 มิลลิเมตร

84 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/โทรศัพทไรสาย กองการศึกษา 1,299             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.โทรศัพทไรสายระบบดิจิทัล  2.4 GHz

2.จอแสดงผล LCD Backlight

3.แสดงหมายเลขเรียกเขา พรอมชื่อ (Caller ID)

4.ระบบ Speaker Phone

5.บันทึกชื่อ และเลขหมายเรียกเขาไดไมนอยกวา 50  หมายเลข

6.ระยะทางการใชงานระหวางเครื่องฐาน และเครื่องมือถือ ไดไมนอยกวา 150 ม.

7.ระยะเวลาสแตนบาย ไดนานไมนอยกวา  11  วัน

85 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน /พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน กองการศึกษา 19,200           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
  เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จํานวน  12  เครื่อง 

ราคาเครื่องละ  1,600 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีใบพัดขนาดไมนอยกวา  16  นิ้ว

2.สามารถกระจายแรงลมไดรอบทิศทาง และปรับแรงลมได  3 ระดับ

3.ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัย จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

86 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน /พัดลมระบายอากาศ กองการศึกษา 1,490             เฉพาะเจาะจง 15 วันแผนงานการศึกษา/

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



  เพื่อจัดซื้อ พัดลมระบายอากาศ ขนาดไมนอยกวา  12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

87 ม.ค -มี.ค 64 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย/เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล กองการศึกษา 20,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

พรอมที่วัดสวนสูง

  เพื่อเปนคาจัดซื้อ เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพนรอมที่วัดสวนสูง 

จํานวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแทนเหยีบแบบแสดงผลเปนดิจิตอลมีที่วัดสวนสูงในตัว

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

2.สามารถช่ังน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม

3.สามารถช่ังไดละเอียดไมเกิน  100  กรัม

4.วัดสวนสูงไดโดยคาเริ่มตนไมต่ํากวา  60  เซนติเมตร และคาสูงสุด

ไมนอยกวา  200  เซนติเมตร

5.สามารถวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index:BMI)

88 ม.ค 64 ครุภัณฑงานบานงานครัว/เครื่องตดหญา กองการศึกษา 9,500             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็งและขอออน จํานวน  1  เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1.เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา

3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี

4.พรอมใบมีด

89 ม.ค 64 ครุภัณฑคอมพิวเตอร/คอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน กองการศึกษา 17,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core) 

มีความเร็วนาฬิกาพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย

2.หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา  4 MB

3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมายเหตุ

แผนงานการศึกษา/

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ



จํานวน  1  หนวย

5.มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย

6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง

7.มีชองเชื่อมตอ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

8.มีแปนพิมพและเมาส

9.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

90 ม.ค 64 ครุภัรฑคอมพิวเตอร/เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก กองการศึกษา 4,300             เฉพาะเจาะจง 15 วัน

  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank

Printer) จํานวน  1  เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank Printer)

จากโรงงานผูผลิต

2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi

3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา

19  หนาตอนาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอนาที

4.มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอยกวา

15  หนาตอนาที (ppm)  หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)

5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา   จํานวนไมนอยกวา

1  ชอง

6.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน

7.สามารถใชไดกับ A4 Letter, Legal และ Custom

91 ม.ค-กย 64 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง กองการศึกษา 300,000         เฉพาะเจาะจง

 -เพื่อจายเปนคายบํารุงปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 ที่ชํารุด จําเปนตลอดป

เสียหาย หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม

กวาเดิม เชน อาคารสํานักงานหองทํางาน หองประชุม หองน้ํา ฯลฯ

92 ม.ค 64 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  -เพื่อจายเปนคาใชจายตามดครงการฯ เชน กองการศึกษา 100,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมายเหตุ

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

แผนงานการศึกษา/

งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ



คาปายโครงการ  คาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุตางๆ

93 ต.ค63-ก.ย 64 โครงการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

เทศบาลยุหวา

 -เพื่อสงเสริมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนสวน

หนึ่งของสังคมอยงมีความสุข โดยจายเปนคาใชจายตามดครงการฯ ไดแก

คาปายคาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาจางเหมาอื่น ๆ และคาใชจานอื่น ๆ ที่จําเปน

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

94 ธ.ค 63 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตําบลยุหวา เชน คาจัดสถานที่ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 150,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
คาบํารุงสถานท่ี คาสมนาคุณคณะกรรมการ คาเงินรางวัล  ถวยรางวัล และคา และนันทนาการ/งานกีฬาและ

ใชจายอื่น ๆ ท่ีจําเปน นันทนาการ

95 ก.พ-มี.ค 64 คาใชจายในการสงทีกนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทุกระดับ  - เพื่อจายเปน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
คาวัสดุและอุปกรณการกีฬาตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานการกีฬา  หรือ และนันทนาการ/งานกีฬาและ

เทศบาลตําบลยุหวา ฯลฯ นันทนาการ

96 พ.ย. 63 โครงการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 80,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมนักเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา และนันทนาการ/งานกีฬาและ

เขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น นันทนาการ

97 ก.ค 64 ครุภัณฑกีฬา/ชุดรวมเชือกถัก

  เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดรวมเชือกถัก จํานวน  1  ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 25,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
1.ขนาดความกวาง 1.50  เมตร  ยาว  1.50  เมตร สูง 1.50  เมตร และนันทนาการ/งานกีฬาและ

2.โครงสรางวัสดุเหล็ก ขนาเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 2 นิ้ว  โครงสราง นันทนาการ

รอง วัสดุทอเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 1.2  นิ้ว ความหนาไม

นอยกวา 2.3 มิลลิเมตร

3.เบาะชิงชาเปนพลาสติกหรือเหล็ก กวาง 10  ซม.  ยาว 15  ซม.

98 ก.ค 64 ครุภัณฑกีฬา/อุปกรณบริหารหนาทอง  แบบซิทอัพคู กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 25,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
  เพื่อเปนคาจัดซื้ออุปกรณบริหารหนาทอง แบบซิทอัพคู จํานวน  1  ชุด และนันทนาการ/งานกีฬาและ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

หมายเหตุงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา



มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ นันทนาการ

1. ขนาดความกวาง 1.50  เมตร  ยาว 1.50  เมตร  สูง 0.8  เมตร

2.โครงสรางวัสดุเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 2 นิ้ว โครงสราง

รอง วัสดุทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา  1.2 นิ้ว ความหนา

ไมนอยกวา  2.3  มิลลิเมตร

3.เบาะรองนอนเปนพลาสติก  กวาง 10  วม.  ยาว  20 ซม.

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

99 ก.ค 64 โครงการถวายเทียนวันเขาพรรษา -เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการถวายเทียน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
วันเขาพรรษา ไดแก คาเทียนพรอมตกแตง คาจตุปจจัยไทยทาน และคาใช และนันทนาการ/งานศาสนา

จายอื่นๆ ที่จําเปน วัฒนธรรมทองถิ่น

100 ต.ค 63 โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง  -เพื่อจายเปนคาใชจายตาม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 120,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
โครงการ ไดแก คาปาย คาสถานท่ี  คาเคร่ืองเสียง คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และนันทนาการ/งานศาสนา

คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ วัฒนธรรมทองถิ่น

101 เม.ย 64 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต - เพื่อจายเปนคาใชจายตาม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 100,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต  ไดแก คาปาย  คาสถานที่ และนันทนาการ/งานศาสนา

คาเครื่องเสียง คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาซื้อของดําหัว วัฒนธรรมทองถิ่น

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

102 ต.ค63-ก.ย 64 คาจางเหมาบริการ - เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวม กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 213,000         เฉพาะเจาะจง
ขอมูลงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานสงเสริม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

สุขภาพและสาธารณะสุข งานอนามัยและส่ิงแวดลอม งานรักษาความสะอาด จําเปนตลอดป

งานควบคุมปองกันโรค และคาจางเหมาบริการตาง ๆ

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช

เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ

เชน คาจางเหมาถางวัชพืช ฉีดวัคซีนปองกันโรคพนหมอกควัน  และคาจาง

เหมาบริการสาธารณะที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายได

งาน(วัน)ที่ตองเริ่มจัดหา

หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ



103 ต.ค63-ก.ย 64 โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

(COVID-19) และโรคติดตออุบัติใหม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

104 ต.ค63-ก.ย 64 คาวัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ และ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 30,000           เฉพาะเจาะจง

วัสดุคงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ  น้ําดื่ม ส่ิงพิมพที่ไดจากการซื้อ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

จําเปนตลอดป

105 ต.ค63-ก.ย 64 คาวัสดุงานบานงานครัว -เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 5,000             
ไมกวาด ถังขยะที่ตักขยะ ผาปูโตะ ถุงมือฯลฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

106 ต.ค63-ก.ย 64 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 20,000           เฉพาะเจาะจง

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณวิทยศาสตรหรือการแพทย เชน เปลหามคนเจ็บ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เวชภัณฑยา เคมีภัณฑตางๆ  ชุดคตรวจสารเสพติด วัสดุอื่นที่จําเปน  สําหรับ จําเปนตลอดป

สํานักเทศบาลตําบลยุหวา  โรงเรียนอนุบาลฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และศูนย

อปพร.เทศบาลตําบลยุหวา

 -เพื่อจายเปนคาวัสดุเคมีทําความสะอาดระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบล

ยุหวา เชน คาจัดซื้อแอกติวิเตท แมงกานัส แอกติวิเตท คารบอน กรวด

กรอง ทรายกรองคลอรีน คาแรงจางเหมา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนฯลฯ

107 ม.ค 64 วัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน เก็บ ขน ขยะมูลฝอย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โดยแตงกายใหถูกตอง ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก

ผากันเปอน ถุงมือยางหนาฯลฯ

108 ม.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/เครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 56,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน
 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เครื่องละ  28,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาด 24,000 บีทียู  แบบแยกสวน

2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ขออนุมัติจัดหา

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ตามความ

"

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



40,000 บีทียู ตองไดรับรองมาตรฐาน ผลิตฑอุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5 

ฯลฯ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

109 ม.ค 64 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง/รถจักรยานยนต แผนงานสาธารณสุข / 54,700           เฉพาะเจาะจง 45 วัน

 -เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต  จํานวน  1  คัน  มีคุณลักษณะ ดังนี้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1.ขนาดไมต่ํากวา  120  ซีซี เปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา

   กรณีขนาดต่ํากวา ซีซ ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา ซีซี

ที่กําหนดไมเกิน  5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

2.ราคาที่กําหนดไมรวมอุกรณและคาจดทะเบียน

3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

110 ม.ค 64 ครุภัณฑการเกษตร/เครื่องพนฝอยละออง ULV กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 79,000           เฉพาะเจาะจง 15 วัน

 -เพื่อจัดซื้อ เครื่องพนฝอยละออง ULV แบบสะพายหลัง จํานวน 1 เครื่อง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เปนเครื่องยนตเบนซิน ไมนอยกวา  4 จังหวะ

2.ความจุของถังน้ํายาเคมี ไมนอยกวา 15 ลิตร

3.ไมตองผสมน้ํามันเครื่องลงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง

4เปนเครื่องที่ผานการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

111 ก.พ. 64 โครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ งานบริการสาธารณสุขและ
ไดแก คาปาย คาแผนพับประชาสัมพันธ คาน้ํายา คาฝกอบรมฯลฯ งานสาธารณสุขอื่น 

112 พ.ย 63-ก.ย 64 โครงการคุมบานรวมใจ ใสใจส่ิงแวดลอมดี พาชีวีมีสุข กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 50,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุมบานรวมใจ ใสใจส่ิงแวดลอมพาชีวี งานบริการสาธารณสุขและ
มีสุข ไดแก คาฝกอบรม คาศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ งานสาธารณสุขอื่น 
คาวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหารกลางวัน ฯลฯ

งาน(วัน)
หมายเหตุชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ



113 มี.ค -พ.ค 64 โครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ําประปาหมูบาน กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 40,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพระบบน้ําประปา งานบริการสาธารณสุขและ
ไดแก คาบริการตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําประปา เงินรางวัล เกียรติบัตร งานสาธารณสุขอื่น 
พรอมกรอบ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาชุดทดสอบอยางงาย คาอาหาร

วางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

114 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการพัฒนาเครือขายและทีมเฝาระวังควบคุมโรค กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาเครือขายและทีมเฝาระวัง งานบริการสาธารณสุขและ
ควบคุมโรค ไดแก คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร งานสาธารณสุขอื่น 
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

115 ต.ค63-ก.ย 64 โครงการรณรงคปองกันและไขปญหายาเสพติด กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 15,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน
ไดแกคาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมรณรงคการจัดหาชุดตรวจหา งานบริการสาธารณสุขและ
สารเสพติด คาฝกอบรม คาศึกษาดูงาน คาปาย คาวัสดุอุปกรณฯลฯ งานสาธารณสุขอื่น 

116 ต.ค63-ก.ย 64 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 140,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่เกิด งานบริการสาธารณสุขและ
จากยุง ไดแก คาจัดซื้อน้ํายาเคมี ทรายทีมีฟอส ฯลฯ งานสาธารณสุขอื่น 

117 ก.พ.-ส.ค 64 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 90,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารี งานบริการสาธารณสุขและ
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาจัดซื้อวัคซีนพรอมอุปกรณใน งานสาธารณสุขอื่น 
การฉีดวัคซีนพรอมอุปกรณในการฉีดวัคซีน คาฝกอบรม คาศึกษาดูงาน

คาปาย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

118 เม.ย-มิ.ย 64 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ  ไดแก กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข / 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

คาฝกอบรม  คาศึกษาดูงาน  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ คาสัมมนาคุณวิทยากร งานบริการสาธารณสุขและ
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม งานสาธารณสุขอื่น 

119 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ กองสาธารณสุข 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

หมายเหตุ
งาน(วัน)

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน/

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ

ชวงเวลา



ตามโครงการ เพ่ือคัดแยกขยะในชุมชนและลดปริมาณขยะ ฯลฯ

120 ต.ค62-ก.ย 63 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตําบลยุหวา กองสาธารณสุข แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 1,110,000      เฉพาะเจาะจง 365 วัน
 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ตําบลยุหวา ไดแก คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยคาปาย

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

121 ก.พ.- มี.ค 64 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส กองสาธารณสุข แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 20,000           เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส

ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันคาอหารวาง เข็มแข็งชุมชน

พรอมเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปน

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

122 ก.พ.-มิ.ย 64 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพตําบลยุหวา กองสาธารณสุข แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 145,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาสมนาคุณ

วิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม เข็มแข็งชุมชน

คาจางเหมารถยนต คาที่พัก คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

123 ก.พ.-มิ.ย 64 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุมบานตําบลยุหวา กองสาธารณสุข แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 145,000         เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาอาหาร

กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาเอกสาร เข็มแข็งชุมชน

ประกอบการอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมารถยนต  คาที่พัก คาของที่

ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

124 ต.ค. 63-ก.ย. 64 คาจางเหมาบริการ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 120,000         เฉพาะเจาะจง

 -เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลงานที่เกี่ยวของ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

กับการสํารวจ ประมาณการ ออกแบบ ออกใบอนุญาตฯ พรบ.ควบคุมอาคาร เคหะและชุมชน จําเปนตลอดป

พรบ.น้ําบาดาล ฯลฯ และที่เกี่ยวกับงานบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค

และคาจางเหมาบริการตาง ๆ

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

งานสงเสริมและสนับสนุนความ



ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอ

สราง ฯลฯ  เชน คาจางเหมาสูบน้ํา  ซอมแซมไฟฟาสาะรณะติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ท่ีสามารถเบิกจายได

125 ธ.ค.63-ม.ค 64 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารหิจการประปาหมูบาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000           เฉพาะเจาะจง
 -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

หมูบาน เพ่ือฝกทักษะในทางปฏิบัติ แกผูควบคุมการผลิตน้ําฯลฯ เคหะและชุมชน จําเปนตลอดป

126 ต.ค 63.-ต.ค. 64 วัสดุสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ และวัสดุ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000           เฉพาะเจาะจง

คงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ น้ําดื่ม ส่ิงพิมพที่ไดจากการซื้อ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ เคหะและชุมชน จําเปนตลอดป

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

127 ต.ค 63.-ต.ค. 64 วัสดุไฟฟาและวิทยุ - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ชุดโคมไฟ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 120,000         เฉพาะเจาะจง

หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆ ฯลฯ ที่ใชในกิจการ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

ของเทศบาล เคหะและชุมชน จําเปนตลอดป

128 ต.ค 63.-ต.ค. 64 วัสดุกอสราง - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูน ซีเมนต กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000           เฉพาะเจาะจง

อิฐ กระเบื้องสังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสนฯลฯ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน จําเปนตลอดป

129 ม.ค -มี.ค 64 ครุภัณฑสํานักงาน/ ตูเหล็ก กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 5,500             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
 -เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน 1  ตู มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
1.มีมือจับชนิดบิด เคหะและชุมชน
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น

3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)

130 ม.ค - มี.ค 64 ครุภัณฑงานบานงานครัว/บันได กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 3,300             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
 -เพื่อจัดซื้อบันไดนั่งรานอลูมิเนียม ขนาด 3 ชั้น จํานวน 2 อัน งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เคหะและชุมชน

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ขออนุมัติจัดหา

ขออนุมัติจัดหา

ตามความ

ตามความ

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



1.รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 150 กิโลกรัม

2.ความสูงไมนอยกวา  51.5  เซนติเมตร

3.น้ําหนักไมนอยกวา  5  กิโลกรัม

131 ม.ค - มี.ค 64 ครุภัณฑโรงงาน/เครื่องเจียรไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 1,990             เฉพาะเจาะจง 15 วัน
 -เพื่อจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง ขนาด 4 นิ้ว งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เคหะและชุมชน
1.กําลังไฟเขาไมนอยกวา  1,000 วัตต

2.ขนาดแผนไมนอยกวา  100 มิลลิเมตร

3.ขนาดรูแกนไมนอยกวา  M10

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

132 ต.ค 63-ก.ย 64 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 500,000         เฉพาะเจาะจง 30 วัน
 -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางของเทศบาล งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

ตําบลยุหวา ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปนตองบํารุงรักษา เพื่อมิใหเกิดความ เคหะและชุมชน
เสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน  หอง

ประชุม รั้ว ถนน และบรรดาสิ่งกอสรางอื่น ๆ 

133 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการกอสราง ปรับปรุงตอเติมโดยการรื้อถอนอาคารโรงครัวและหองเก็บ กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 450,000         เฉพาะเจาะจง 90 วัน งบประมาณ

ของเดิม  จํานวน  1  แหง การโยธา / งานกอสรางโครง ป 2563
 -เพื่อจายเปนคากอสราง ปรับปรุงตอเติมโดยการรื้อถอนอาคารโรงครัว สรางพ้ืนฐาน
และหองเก็บของเดิม  และทําการตอเติมโครงหลังคาเหล็ก เช่ือมตออาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา ขนาดกวาง  9.00  เมตร  ยาว 12.00  เมตร

และขนาด 0.60 เมตร ยาว 5.50  เมตร พรอมซิงคลางจานชนิด 2 หลุม

ภายในโรงครัว ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

134 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค (อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 1,995,000      e-bidding 150 วัน งบประมาณ

72 พรรษา) เปนหองประชุม การโยธา / งานกอสรางโครง ป 2563
 -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนกประสงค(อาคารเฉลิม สรางพ้ืนฐาน

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา



พระเกียรติ  72  พรรษา) เปนหองประชุม  โดยแยกเปน 2  หมวดงาน 

หมวดงานที่  1 ปรับปรุง  โดยการรื้อถอนวัสดุฝาเพดาน ,ระบบไฟฟา และ

หองน้ํา ชาย - หญิง, บันไดทางขึ้น - ลง และทําการมุงหลังคากระเบื้องลอนคูสี

ฝาเพดาน, ระบบไฟฟาใหมทั้งหลัง  หมวดงานที่ 2 ทําการตอเติมมุขหนา

อาคาร กอสรางบันไดทางขึ้น-ลง และทางลาดใหม งานผนังและงานกแตงกั้น

หองประชุมพรอมฉากก้ันหอง, พรอมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ
หองประชุม  จํานวน  1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

135 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา  จํานวน 2 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 4,045,000      (e-bidding) 240 วัน งบประมาณ

หมวดงาน หมวดงานที่ 1 ทําการปรับปรุงอาคารเดิม โดยการเปลี่ยนหลังคา การโยธา / งานกอสรางโครง ป 2562
โครงหลังคา ฝาเพดาน ระบบไฟฟาและทาสีอาคารใหม พรอมตอเติมอาคาร สรางพ้ืนฐาน

ดานหนาสํานักงานเปนหองสภาและหองประชุมสภา ชนิดอาคาร คสล. 2 ชั้น

พื้นที่ปรับปรุงตอเติมรวม 515.20 ตร.ม. หมวดงานที่ 2 ทําการตอเติมหอง

น้ําหญิง  จํานวน  4 หอง หองน้ําชาย จํานวน  3 หอง และหองน้ําผูพิการ

ผูสูงอายุ  จํานวน 1 หอง ชนิดอาคาร คสล. ชั้นเดียว  ขนาดกวาง 3.50 เมตร

ยาว 9.85  เมตร บริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา

136 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา  โดยรื้อถอน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 850,000         e-bidding 150 วัน เงินทุนสํารอง

หองน้ําเดิมที่ชํารุด  จํานวน  2  หลัง และปรับปรุงหองน้ําบนอาคาร จํานวน การโยธา / งานกอสรางโครง เงินสะสม 

3  หอง พรอมตอเติมหองน้ําชาย-หญิง ขนาดกวาง  3.20  เมตร ยาว 13.50 สรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ

เมตร รวมจํานวน  9  หอง  และหองน้ําผูพิการ/ผูสูงอายุ  ขนาดกวาง 2562

2.25 เมตร  ยาว 2.25  เมตร  จํานวน  1  หอง ชนิดอาคาร คสล.ชั้นเดียว

จํานวน  1  หลัง  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ
ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)

ชวงเวลา



137 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย 9 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 278,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน เงินทุนสํารอง

บานสันปาตองใต - มะจําโรง  หมูที่  14 ตําบลยุหวา  จํานวน  2 ชวง การโยธา / งานกอสรางโครง เงินสะสม 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา สรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ

2563

138 ต.ค.63-ก.ย 64 โครงการพัฒนาหนองสะเรียมเปนแหลงทองเที่ยว โดยปรับปรุงรั้วลวดหนาม กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 807,000         e-bidding 90 วัน เงินสะสม

และรั้ว คสล. ของเดิม ความยาวรวม 135.00  เมตร และปรับปรุงประตู การโยธา / งานกอสรางโครง ปงบประมาณ 

บานเลื่อนทางเขา-ออก สํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา  จํานวน  2  บาน สรางพ้ืนฐาน 2563

พรอมตกแตงพื้นทางเทาบริเวณหนารั้ว ดวยการปูบล็อกคอนกรีต พ้ืนที่

53.00 ตารางเมตร และติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางถนนและลานออกกําลัง

กายบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา  จํานวน 1  แหง  ตามปริมาณ

งานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

139 ต.ค. -ธ.ค 63 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงพรอมหมอแปลง ขนาด 160 KVA สํานักงาน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 499,833         เฉพาะเจาะจง 90 วัน งบประมาณ

เทศบาลตําบลยุหวา โดยติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงพรอมติดตั้งหมอแปลง การโยธา / งานกอสรางโครง ป 2563
ขนาด 160 KVA จํานวน  1  เครื่อง ติดตั้งเสาไฟ คอนกรีต คอร. 12 เมตร สรางพ้ืนฐาน โอนมาตั้ง
จํานวน  1  ตน ติดตั้งเสาไฟ คอนกรีต คอร. สูง 8 เมตร  จํานวน  1 ตน รายการใหม

ตู MDB เมนต 250 A รอมลูกยอยตูภายนอก จํานวน 1 ใบ และอุปกรณ

ประกอบ

140 มี.ค 64 โครงการกอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) กองชาง เงินอุดหนุน 6,098,000    e-bidding 365 วัน

สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา สังกัดเทศบาลตําบลยุหวา เฉพาะกิจป 2564
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1 หลัง

141 มี.ค 64 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) กองชาง เงินอุดหนุน 9,156,700    e-bidding 365 วัน

สําหรับโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 สังกัดเทศบาลตําบลยุหวา เฉพาะกิจป 2564
อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1 หลัง

142 มี.ค 64 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) กองชาง เทศบัญญัติ 1,114,000    e-bidding 365 วัน

สําหรับโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 สังกัดเทศบาลตําบลยุหวา งบประมาณ

หมายเหตุเงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1 หลัง ป 2564

143 มี.ค. - พ.ค 64 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 140,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

บานสันปาตอง  หมูที่ 1  ชวงที่ 1 (ฝงซายทาง) ขนาดกวาง 1.00  เมตร การโยธา / งานกอสรางโครง

ยาว 160.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ชวงที่ 2 (ฝงขวาทาง) ขนาดกวาง สรางพ้ืนฐาน

0.60 เมตร ยาว  160.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร รวมพ้ืนที่ดําเนินการ

250.00  ตารางเมตร  จํานวน 1 แหง ตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตําบลยุหวา

144 มี.ค. - มิ.ย 64 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะ เลียบถนนซอย 9 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 335,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

บานใหมมวงกอน หมูที่ 7  โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน การโยธา / งานกอสรางโครง
ผาศูนยกลางทอ 0.40 เมตร  พรอมบอพักความยาวรวมบอพัก 154.00 เมตร สรางพ้ืนฐาน

จํานวน 1 แหง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

145 มี.ค. - มิ.ย 64 โครงการกอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองสาธารณะ เลียบถนนซอย 1/1 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 158,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

บานหนองหวาย  หมูที่ 3 โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน การโยธา / งานกอสรางโครง
ผาศูนยกลางทอ 0.40 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมบอพัก 60.00 เมตร สรางพ้ืนฐาน

จํานวน 1 แหง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

146 มี.ค. - ก.ค 64 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองสาธารณประโยชน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 325,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

บานหนองพันเงิน  หมูที่ 13 ขนาดกวาง 2.40  เมตร  ยาว  5.00  เมตร การโยธา / งานกอสรางโครง

สูง 2.40  เมตร (แบบชองเดียว)  จํานวน  1  แหง  ตามปริมาณงานและ สรางพ้ืนฐาน

แบบแปลนเทศบาลตําบลยุหวา

147 ก.พ. - ก.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย  14 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 498,000         เฉพาะเจาะจง 90 วัน

และซอย 7/1 บานกิ่วแลหลวง  หมูที่ 4   จํานวน  3  ชวง การโยธา / งานกอสรางโครง

ชวงที่ 1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาคอนกรีต ความกวาง 0.30 เมตร สรางพ้ืนฐาน

ยาว 23.00  เมตร  สูง  0.30-0.35  เมตร

ชวงที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาเหล็ก ความกวาง 0.30  เมตร

ยาว 20.00  เมตร  สูง 0.35 - 0.40  เมตร

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)



ชวงที่ 3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาคอนกรีต ความกวาง 0.30 เมตร

ยาว 137.00  เมตร  สูง  0.40 - 0.70 เมตร รวมความยาว 180.00 เมตร

จํานวน 1 แหง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

148 มี.ค. - ก.ค 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  เลียบถนนสายหลักใน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 190,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

หมูบาน บานกลาง  หมูที่ 2 ขนาดความกวาง  0.30  เมตร  สูง 0.40-0.55 การโยธา / งานกอสรางโครง
เมตร  หนา 0.10  เมตร  ยาว 66.50  เมตร  จํานวน  1  แหง สรางพ้ืนฐาน

ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

149 ก.พ.-ส.ค 64 โครงการกอสรางอาคารเมรุเตาเดี่ยว บานอุเม็ง หมูที่ 5  ขนาดกวาง 6.50 เมตร กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 1,150,000      e-bidding 180 วัน

ยาว 9.50  เมตร จํานวน  1  หลัง  ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ การโยธา / งานกอสรางโครง

เทศบาลตําบลยุหวา สรางพ้ืนฐาน

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

150 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานสันปาตอง  หมูที่ 1 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 101,900         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน

2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  22  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  9 มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

151 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองปง  หมูที่  6 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 131,500         เฉพาะเจาะจง 70 วัน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน

2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  35  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  13  มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

152 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานรอง   หมูที่  8 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 109,100         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

ชวงเวลา
             รายการ/จํานวน(หนวย)                     

งบประมาณ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ



มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน

2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  28  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  9  มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

153 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานตนผึ้ง   หมูที่  9 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 106,500         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน
2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  20  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  11 มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

154 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานศาลา   หมูที่  11 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 168,300         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน
2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  44  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  19 มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

155 ก.พ. -พ.ค. 64 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองสะเรียม   หมูที่  15 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 142,100         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ การโยธา / งานกอสรางโครง

1.แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน  1  เครื่อง สรางพ้ืนฐาน

2.ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150  วัตต จํานวน  28  ชุด

3.สายดรอบวายน  ขนาด 2*0.9 มม.(200 เมตร/มวน) จํานวน  17 มวน

รวมคาติดตั้งพรอมอุปกรณ

ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ หมายเหตุ



156 ก.พ. - มี.ค 64 โครงการปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถเปนหองซอมบํารุงงานชางเทศบาลตําบลยุหวา กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 109,000         เฉพาะเจาะจง 45 วัน

ขนาดกวาง 4.20  เมตร  ยาว 4.60  เมตร  โดยติดตั้งเสาเหล็ก จํานวน 2 ตน การโยธา / งานกอสรางโครง

และผนังกออิฐฉาบปูนเรียบทาสี คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 19.00  ตร.ม. สรางพ้ืนฐาน
พรอมจัดซื้อชั้นวางอุปกรณสําเร็จ ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลยุหวา

157 ก.พ. - ก.ค. 64 โครงการปรับปรุงตอเติมโรงเพาะชําเปนหแงเก็บเอกสารเทศบาลตําบลยุหวา กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 259,000         เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ขนาดกวาง 4.00  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  โดยกอสรางโครงสรางหลังคาเหล็ก การโยธา / งานกอสรางโครง

พรอมมุงหลังคาดวยเมทัลชีท และกออิฐฉาบปูนเรียบทาสี คิดเปนพื้นที่ไม สรางพ้ืนฐาน
นอยกวา  24.00 ตารางเมตร  พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางเดินเทา

กับโรงจอดรถเทศบาลตําบลยุหวา  ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ

เทศบาลตําบลยุหวา

ลําดับ หนวยงาน วิธีจัดหา
ที่ เจาของเงิน จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

158 ก.พ.- ก.ค. 64 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 232,000         เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 2.50 - 3.00  เมตร  ยาว 19.00  เมตร การโยธา / งานกอสรางโครง
และโครงสรางหลังคาเหล็กพรอมมุงหลังคาดวยเมทัลชีท คิดเปนพื้นที่ไมนอย สรางพ้ืนฐาน

กวา  77.00 ตารางเมตร พรอมจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ ตามปริมาณงานและ

แบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

159 มี.ค - ส.ค 64 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค บานหนองสะเรียม  หมูที่ 15 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 132,000         เฉพาะเจาะจง 120 วัน

โดยปรับปรุงระบบแสงสวางอาคารเดิมและกอสรางหองน้ํา ขนาดกวาง การโยธา / งานกอสรางโครง

2.00  เมตร  ยาว  3.00  เมตร  จํานวน 1 หลัง ตามปริมาณงานและ สรางพ้ืนฐาน

แบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา

160 มี.ค.-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคภายในสนามกีฬา กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 248,000         เฉพาะเจาะจง 120 วัน

บานสันปาตอง - มะจําโรง  หมูที่  14 ขนาดกวาง  9.90  เมตร  ยาว การโยธา / งานกอสรางโครง

แผนงาน/งาน/โครงการ
หมายเหตุ

งาน(วัน)
ชวงเวลา

             รายการ/จํานวน(หนวย)                     
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา



10.00  เมตร  จํานวน  1  หลัง ตามปริมาณงานและแบบแปลนของ สรางพ้ืนฐาน

เทศบาลตําบลยุหวา

161 มี.ค.-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  บานดอนตัน  หมูที่  12 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 320,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

โดยการเดินระบบทอเมนจายน้ําประปาใหม ตามปริมาณงานและแบบแปลน การโยธา / งานกอสรางโครง

ของเทศบาลตําบลยุหวา สรางพ้ืนฐาน

162 มี.ค.-ก.ย 64 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานตนผึ้ง  หมูที่ 9 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 350,000         เฉพาะเจาะจง 60 วัน

โดยการเดินระบบทอเมนจายน้ําประปาใหม ตามปริมาณงานและแบบแปลน การโยธา / งานกอสรางโครง
ของเทศบาลตําบลยุหวา สรางพ้ืนฐาน

163 ม.ค - พ.ค. 64 โครงการติดตั้งปายจราจรและไฟฟาแสงสวางพรอมกระจกโคงตามจุดเส่ียง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและ 73,000           เฉพาะเจาะจง 60 วัน

ภัยถนนสายหลักภายในหมูบาน  บานดอนตัน หมูที่ 12 โดยการจางติดตั้ง การโยธา / งานกอสรางโครง

ปายจราจรและไฟฟาแสงสวางพรอมกระจกโคง ตามจุดเสี่ยงภัยถนนสาย สรางพ้ืนฐาน

หลักภายในหมูบาน บานดอนตัน หมูที่ 12  จํานวน  2  จุด  ตามปริมาณ

งานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา
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