แบบ ผด.2

ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ…เทศบาลตําบลยุหวา……อําเภอสันปาตอง………จังหวัดเชียงใหม ………
หนวยงาน
งบประมาณ
เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน/
งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งของชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

1

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการสนับสนุนศูนย*ยุติธรรมชุมชนตําบลยุหวา
เพื่อจายเป3นวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป4าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

2

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางลานแอโรบิค ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 60 เมตร
หมูที่ 14 ตําบลยุหวา เทศบาลตําบลยุหวา อําเภอสันปBาตอง
จังหวัดเชียงใหม

กองชาง

อุดหนุนเฉพาะกิจ
ปC 2561

687,100.00

e-biding

45

วัน

3

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ ที่ตั้ง
สนามกีฬาหมูบาน หมูที่ 14 บานสันปBาตองใต-มะจําโรง ตําบลยุหวา
เทศบาลตําบลยุหวา อําเภอสันปBาตอง จังหวัดเชียงใหม

กองชาง

อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,047,000.00
ปC 2561

e-biding

120

วัน

4

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค* แบบตอกเสาเข็มผรหัส สน.ศท.ชั้น
ลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับ
โรงเรียนสันปBาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 อําเภอสันปBาตอง
จังหวัดเชียงใหม

กองชาง

อุดหนุนเฉพาะกิจ 7,829,800.00
ปC 2561

e-biding

240

วัน

5

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟOลท*ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ. 180-02 สายทางรอบหนองสะเรียม หมูที่ 9
ตําบลยุหวา กวาง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร
เทศบาลตําบลยุหวา อําเภอสันปBาตอง จังหวัดเชียงใหม

กองชาง

อุดหนุนเฉพาะกิจ 4,885,300.00
ปC 2561

e-biding

45

วัน

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
6 ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางถนนหินคลุงบดอัดแนน พรอมขยายปCกจราจรเชื่อมทาง
ถนนวอย 1 และถนนซอย 2 บานกลาง หมูที่ 2 จํานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ถนนซอย 1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ถนนซอย 2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 180.00 เมตร

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
ประเภท
จํานวน(บาท)
งาน(วัน)
โอนงบประมาณ
64,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน
ปC 2560

7

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 ชวงทายซอย
(บานนายเล็ง ศรีเทศ) บานกลาง หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร
ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กองชาง

โอนงบประมาณ
ปC 2560

146,000.00 เฉพาะเจาะจง 30

วัน

8

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยายปCกจราจรเชื่อมทาง
ซอย 8 บานหนองปRSง หมูที่ 6 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

กองชาง

โอนงบประมาณ
ปC 2560

68,000.00 เฉพาะเจาะจง 30

วัน

9

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมขยายผิวจราจร
(ทางโคง) ถนนสายหลักบานรองเชื่อมบานสันปBาตอง บานรอง หมูที่ 8
มีพื้นที่ ดําเนินการรวม 70.60 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

กองชาง

โอนงบประมาณ
ปC 2560

39,000.00 เฉพาะเจาะจง 30

วัน

10

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมเสริมขยายปCกจราจรเชื่อม
ทาง ถนนซอย 26 บานศาลา หมูที่ 11 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

กองชาง

โอนงบประมาณ
ปC 2560

125,000.00 เฉพาะเจาะจง 30

วัน

11

ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางและปรับปรุงรั้วศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา
จํานวน 3 ชวง ชวงที่ 1กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง1.50 เมตร
ความยาว 22.00 เมตร ชวงที่ 2 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม
โดยการติดตั้งแผงตาขายเหล็กถักโครงคราวเหล็กกลมดํา จํานวน 9 ชอง
ชวงที่ 3 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 1.50 เมตร
ความยาว21.50 เมตร

กองชาง

โอนงบประมาณ
ปC 2560

137,000.00 เฉพาะเจาะจง 45

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
12 ต.ค.-ธ.ค. 60 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายใน
หมูบาน บานรอง หมูที่ 8 ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 0.30 เมตร (มอกชั้น 3)
พรอมบอพัก ความยาวรวมบอพัก 6.70 เมตร เพื่อแกไขปOญหาน้ํา ทวมขัง

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
ประเภท
จํานวน(บาท)
งาน(วัน)
โอนงบประมาณ
21,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน
ปC 2560

13 ต.ค.60-เม.ย 61 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลยุหวา
เพื่อจายเป3นคาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาป4าย คาวัสดุอุปกรณ* คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
ทีจําเป็ น

สํานักปลัด

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน/งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

14 ต.ค.60-ส.ค 61 โครงการอนุรักษ*พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อจายเป3นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาป4าย คาวัสดุอุปกรณ* คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

15 ต.ค.60-ส.ค 61 โครงการน้ําคือชีวิตศาสตร*พระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
เพื่อจายเป3นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาป4าย คาวัสดุ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

16 ต.ค.60-ก.ย. 61 คารับวารสาร
เพื่อจายเป3นคาบอกรับวารสารดานวิชาการ
หนังสือพิมพ* วารสาร และหนังสือระเบียบกฎหมายตาง ๆ

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

17 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป3นคาจางเหมาทําป4ายหรือแผงปZดประกาศ ทําสื่อสิ่งพิมพ* การ
บันทึกภาพยนตร* วิดีโอ วิดีทัศน* คาลางอัดรูปถาย จางโฆษณา
ประชาสัมพันธ* และเผยแพรกิจการของ เทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

150,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

งานสงเสริมการเกษตร

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
18 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาเชาเครื่องถายเอกสาร
เพื่อจายเป3นคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่ใชเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เทศบาล

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
40,000.00
งาน บริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 30 วัน

19 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
เพื่อจายเป3นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของเทศบาล

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

20 ต.ค.60-ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเป3นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง
ไมกวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ ถวย ชาม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา
ฯลฯ เป3นตน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

21 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป3นคาจางเหมาบริการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย*ฉุกเฉินและการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เพื่อชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูเจ็บปBวยฉุกเฉินในชุมชน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

624,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

22 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาประกันภัยรถยนต* / รถจักรยานยนต*สวนกลาง
เพื่อจายเป3นคาประกันภัยรถยนต* / รถจักรยานยนต*สวนกลาง

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

23 ต.ค.60-ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

180,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
24 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ
เพื่อจายเป3นคาใชจายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆเชน วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปZยมหาราช ฯลฯโดยจายเป3นคาจัดทําซุมเฉลิม
พระเกียรติ คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ
ป4ายสัญลักษณ* ดอกไมธูปเทียน คาพานพุมถวายสักการะ พวงมาลา คา
ดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ* คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวงดุริยางค* คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นที่
จําเป3น ฯลฯ

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
120,000.00
งาน บริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 15 วัน

25 ต.ค.60-ก.ย. 61 คารับรอง
เพื่อจายเป3นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
ตาง ๆ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ*เอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ ซึ่งจําเป3นตอง
จายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจายเป3นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการฯ ที่ไดรับแตงตั้งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

26 ต.ค.60-ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเป3นคาซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ4ม ตรายาง
เครื่องพิมพ* แบบพิมพ*
น้ําดื่ม โต]ะ เกาอี้ สิ่งของที่เป3นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

27 ต.ค.60-ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
เพื่อจายเป3นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุ*พืช ตนไม พันธุ*ไมดอกไมประดับ
ปุ^ย สารเคมีป4องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ ฯลฯ

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

20,000.00

3

วัน

28 ต.ค.60-ก.ย. 61 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป3นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ผาเขียนป4าย ฟZล*มถายรูป
ลางอัดขยายรูป แผนซีดี วีดีโอ แผนพับ ฯลฯ เป3นตน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

5,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
29 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาบริการโทรศัพท*
เพื่อจายเป3นคาโทรศัพท*สํานักงาน คาโทรศัพท* เคลื่อนที่ และคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน
คาเชาหมายเลขโทรศัพท* คาบํารุงรักษาคูสายสําหรับใชในกิจการของ
เทศบาล

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
72,000.00
งาน บริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

30 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาไฟฟ4า
เพื่อจายเป3นคาไฟฟ4าสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล โรงเรียนอนุบาล
ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลยุหวา

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

300,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

31 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาบริการไปรษณีย*
เพื่อจายเป3นคาดวงตราไปรษณีย*ยากร คาลงทะเบียน คาธนาณัติ และ
คาบริการที่เกี่ยวของในกิจการของเทศบาล

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

32 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป3นคาบริการโทรคมนาคม เชน โทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร และคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร*เน็ต เชาสัญญาณ
อินเตอร*เน็ต คาเชาพื้นที่สําหรับการจัดทําเว็บไซด*

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

56,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

33 ต.ค.60-ก.ย. 61 โครงการปกป4องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อจายเป3นคาการจัดกิจกรรมโครงการปกป4องสถาบันสําคัญของชาติ
เชน คาป4ายไวนิล ป4ายคัทเอาท* คาเอกสารแบบพิมพ* ฯลฯ

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

34 ต.ค.60-ก.ย. 61 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย*บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
เพื่อจายเป3น คาจัดประชุมคณะกรรมการฯ คาวัสดุอุปกรณ* คาสํารวจ
ขอมูล และคาใชจายอื่นที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
35 ต.ค.60-ก.ย. 61 โครงการ สนับสนุนกิจการ อปพร. ประจําปC 2561
เพื่อจายเป3นคาเครื่องแบบ อปพร. คาวัสดุอุปกรณ*และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป3น

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

20,000.00

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน /งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน

36 ต.ค.60-ก.ย. 61 โครงการรณรงค*ลดการใชพลังงานไฟฟ4าในสํานักงาน
เพื่อจายเป3นคาหลอดไฟฟ4าแบบประหยัดพลังงานพรอมอุปกรณ*
เอกสาร คาป4าย คาวัสดุอุปกรณ* และคาใชจายที่จําเป3นอื่น ๆ

สํานักปลัด

37 ต.ค.60-ก.ย. 61 โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธ*การขับเคลื่อนการเขาสูประชาคม
เพื่อจายเป3นคาป4าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ*

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

200,000.00

เฉพาะเจาะจง 1

เดือน

คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป3น

38 ต.ค. 60-ก.ย. 61 คาจางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร* ประจํา
สํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา

39 ต.ค. 60-ก.ย. 61 - คาจางเหมาบริการเพื่อจายเป3นคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/
รวบรวมขอมูลงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได, งานการเงินและ
บัญชี, งานพัสดุ, งานเก็บคาธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล และคาจางเหมาบริการตางๆ
- คาจางเหมาบริการเพื่อจายเป3นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมา
ทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป3นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑ*หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาบริการกําจัดปลวก
คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เป3นกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายได
ในประเภทรายจายนี้

ชวงเวลา
ลําดับ
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
40 ต.ค. 60-ก.ย. 61 โครงการพัฒนาโปรแกรมและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย*สิน ประจําปCงบประมาณ 2561 เพื่อปรับปรุงขอมูล แผนที่และ
ทะเบียนทรัพย*สิน เพื่อความถูกตองเป3นปOจจุบันของขอมูล และเพื่อ
เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยจายเป3นคาใชจายตาม
โครงการฯ ไดแก คาทําป4ายประชาสัมพันธ* คาซื้อไปรษณียบัตร
คาจางทําแผนพับประชาสัมพันธ*ภาษี คาจางเหมารถประชาสัมพันธ*
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองคลัง

41 ต.ค. 60-ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย*สิน เพื่อจายเป3นคาบํารุงรักษาหรือ

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

200,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

60,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

70,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

ซอมแซมทรัพย*สินประเภทตางๆ เชน ตู โต]ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร*
เครื่องพิมพ*ดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ
หอกระจายขาวประจําหมูบาน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

42 ต.ค. 60-ก.ย. 61 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อสิ่งของที่เป3นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงภาษี คาติดตั้ง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ* สิ่งพิมพ*ที่ไดจากการซื้อ หรือการจางพิมพ*

43 ต.ค. 60-ก.ย. 61 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเป3นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตางๆ สําหรับรถยนต* รถจักรยานยนต*สวนกลาง เชน ยางนอก ยางใน
หัวเทียน หมอแบตเตอรี่ ผาใบเบรก ไสกรอง ฯลฯ

44 ต.ค. 60-ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร* เพื่อจายเป3นคาวัสดุคอมพิวเตอร* เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ* หรือแถบพิมพ*สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร* แผนกรองแสง หมึกพิมพ* และคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร* ฯลฯ

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
40,000.00
งาน บริหารงานคลัง

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 365 วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
45 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาจางเหมาบริการ - เพื่อจายเป3นคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวม

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

ขอมูลงานที่เกี่ยวของกับการสํารวจ ประมาณการ ออกแบบ ออกใบอนุญาตฯ
พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.น้ําบาดาล ฯลฯ และที่เกี่ยวกับงานบริการ
สาธารณะ และสาธารณูปโภค และคาจางเหมาบริการตาง ๆ
-เพื่อจาย
เป3นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป3น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ* หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน
คาจางเหมาสูบน้ํา ซอมแซมไฟฟ4าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ4าสาธารณะ คาจาง
เหมาอื่นๆ ที่เป3นกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายได ในประเภท
รายจายนี้

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
เคหะและชุมชน / งาน
224,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

46 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาที่ดินและสิ่งกอสร/าง เพื่อจายเป3นคาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสรางของเทศบาลตําบลยุหวา ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเป3นตอง
บํารุงรักษา เพื่อมิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน อาคาร

กองชาง

บริหารทั่วไป/งานบริหารงาน
คลัง

300,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

47 ต.ค.60-ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อสิ่งของที่เป3นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุ

กองชาง

เคหะและชุมชน / งานบริหาร

40,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

คงทนถาวรฯ

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

48 ต.ค.60-ก.ย. 61 วัสดุไฟฟ2าและวิทยุ เพื่อจายเป3นคาวัสดุไฟฟ4าและวิทยุ เชน ชุดโคมไฟ
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ4า สวิทซ*ไฟฟ4า อุปกรณ*ตาง ๆ ฯลฯ ที่ใชใน
กิจการของเทศบาล

กองชาง

เคหะและชุมชน / งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

49 ต.ค.60-ก.ย. 61 วัสดุกอสร/าง เพื่อจายเป3นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปูนซีเมนต* อิฐ

กองชาง

เคหะและชุมชน / งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

80,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชใน
การซอมแซมทรัพย*สินที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลยุหวา
50 ต.ค.60-ก.ย. 61 คารับวารสาร เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ* วารสาร สําหรับ
ที่อานหนังสือพิมพ*ประจําหมูบาน หมูที่ 1 - 15 ตําบลยุหวา

51

ธ.ค.

60 คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเป3นคาจางเหมาทําป4ายหรือแผง
ปZดประกาศ ทําสื่อสิ่งพิมพ* การบันทึกภาพยนตร* วีดีโอ วีดีทัศน*
คาลางอัดขยายรูป การจางโฆษณา ประชาสัมพันธ* และแผยแพร
กิจกรรมของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน* หนังสือพิมพ* วารสาร ฯลฯ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
52 ต.ค.60-ก.ย. 61 - คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป3นคาจางเหมารถรับ - สง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลและศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา,
โรงเรียนสันปBาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1
- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป3นคาจางเหมาแรงงานชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน, งานดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
สันปBาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 ฯลฯ
- คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป3นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมา
ทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเป3นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑ*หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาบริการกําจัดปลวก
คาจางเหมาถายเอกสาร เขาปกหนังสือ คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เป3น
กิจการในอํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
53 ต.ค.60-ก.ย 61 คาใชจายโครงการสงเสริมโภชนาการเด็กเล็กในศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยุหวา เพื่อจายเป3นคาใชจายในโครงการสงเสริม
โภชนาการเด็กเล็ก ในศูนย*พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลยุหวา
เพื่อใหไดรับสารอาหารที่ดีมีประโยชน*และมีคุณคาทางโภชนาการ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย ไดแก คาจางเหมา
บริการ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น
54 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเป3นคาซื้อสิ่งของที่เป3นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 5,000.- บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน สําหรับ
กองการศึกษาฯ ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
ยุหวา และโรงเรียนสันปBาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดตั้ง คาเครื่องเขียน แบบพิมพ* สิ่งพิมพ*ที่ได

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน
เจาของเงิน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
614,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 365 วัน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

63,700.00

เฉพาะเจาะจง 365

วัน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

หนวยงาน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
55 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเป3นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน
แปรง ไมกวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ ผาปูโต]ะ ถวยชาม ชอนสอม
ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานและอาคารสถานที่อื่น ๆ ของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา

56 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเป3นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จํานวน 3 โรงเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา,
ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปBาตอง
เทศบาลตําบลยุหวา 1 ปCการศึกษา 2/2560 และปCการศึกษา
1/2561 จัดสรรสําหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปC ในศูนย*พัฒนาเด็กเล็กที่
อปท.จัดตั้งเอง และรับถายโอน จํานวน 260 วัน ใหพิจารณาตั้ง
งบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาทตอวัน
57 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเป3นคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ
/รวบรวมขอมูลงานที่เกี่ยวของกับงานทั่วไป
ที่เกี่ยวของกับงานสวเสริมสุขภาพ สาธารณสุข
งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานรักษาความสะอาด
งานควบคุมป4องกันโรค และคาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ
- เพื่อจายเป3นคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
ทําการอยางใดซึ่งมิใชเป3นการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑ*
หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาแผวถาง
วัชพืช ฉีดวัคซีนป4องกันโรค พนหมอกควัน
และคาจางเหมาบริการสาธารณะที่เป3นกิจการ
ในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายได
ในประเภทรายจายนี้
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)

เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

จํานวน(บาท)
40,000.00

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

1,028,999.40

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

268,000.00

หนวยงาน

งบประมาณ

ประเภท

จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 3 วัน

เฉพาะเจาะจง 365

วัน

เฉพาะเจาะจง 1

เดือน

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
58 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
สิ่งของที่เป3นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทน
ถาวรฯ เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ* น้ําดื่ม
สิ่งพิมพ*ที่ไดจากการซื้อ

เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

จํานวน(บาท)
20,000.00

59 ต.ค.60-ก.ย. 61 วัสดุวิทยาศาสตร*การแพทย*
- เพื่อจายเป3นคาวัสดุอุปกรณ*วิทยาศาสตร*
หรือการแพทย* เชน เปลหามคนเจ็บ
เวชภัณฑ*ยา เคมีภัณฑ*ตางๆ ชุดตรวจ
สารเสพติด วัสดุอื่นที่จําเป3น สําหรับ
สํานักงานเทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียน
อนุบาลฯ ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กฯ และศูนย*
อปพร.
- เพื่อจายเป3นคาวัสดุเคมีทําความสะอาดระบบ
น้ําประปาของเทศบาลตําบลยุหวา เชน คาจัดซื้อ
แอกติวิเตท แมงกานีส แอกติวิเตท คาร*บอน
กรวดกรอง ทรายกรอง คลอรีน คาแรง
จางเหมา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

60 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาใชจายตามโครงการรณรงค*ป4องกันโรค
ไขเลือดออก ไดแก คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพน
หมอกควัน ทรายทีมีฟอส คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาจางเหมาพนหมอกควัน คาจัดซื้ออุปกรณ*พนยา
คาป4าย คาเอกสารประชาสัมพันธ*ตางๆ ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

61 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาใชจายตามโครงการจัดการบริหารขยะ
ในชุมชน เพื่อคัดแยกขยะในชุมชน
และลดปริมาณขยะ ไดแก คาเอกสาร แบบพิมพ*
คาป4าย คาวัสดุอุปกรณ* คาจางเหมาตางๆ
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล

140,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

งบประมาณ

ประเภท

จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 3 วัน

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
62 ต.ค.60-ก.ย. 61 คาใชจายตามโครงการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตําบลยุหวา ไดแก คาจางเหมา
เอกชนจัดเก็บ ขนยาย และกําจัดสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย คาถุงขยะ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป3น

63 พ.ย.-ธ.ค. 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจําปCงบประมาณ 2561

เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล

จํานวน(บาท)
3,000,000.00

ประเภท

จํานวน(บาท)
e-bidding

งาน(วัน)
30 วัน

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

15,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

64 พ.ย.60-ส.ค. 61 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ผูสูงอายุตําบลยุหวา
เพื่อจายเป3น คาสมนาคุณวิทยากร คาป4าย คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ* และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

65 พ.ย.60-ส.ค. 61 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนย*เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุหวา
เพื่อจายเป3นคาป4าย คาวัสดุ อุปกรณ* คาจางเหมาตางๆ และคาใชจาย
อื่น ๆที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน/งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

35,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

เพื่ออํานวยความสะดวก ใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการ สรางความ
พึงพอใจใหกับผูขอรับบริการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บรายได
โดยจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาทําป4ายประชาสัมพันธ*
คาซื้อไปรษณียบัตร คาจางทําแผนพับประชาสัมพันธ*ภาษี คาจางเหมา
รถประชาสัมพันธ* และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

66 พ.ย.60-ก.ย. 61 คาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพ
ระบบน้ําประปา ไดแก คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ*
คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายที่จําเป3น

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาะรณสุขอื่น

หนวยงาน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่
67

68

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ตองเริ่มจัดหา
ธ.ค.
60 คาเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเป3นคา
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว
ขนาดกําลังไฟไมนอยกวา 250 วัตต* พรอมไมค*ลอยแบบมือถือ 2 ตัว
(ยานความถี่ VHF) สามารถเลน USB , MP3 /WMA/FM , Player
ไดมีฟOงค*ชั่นตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อมีคนพูดไมค* มีชอง input
ไมค*สาย จํานวน 2 ชอง มีชอง Line in / Line out มีชอง input
MP3 & IPOD จํานวน 1 ชอง ครุภัณฑ*ดังกลาว เป3นครุภัณฑ*ที่ตั้ง
จายนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ* แตมีความจําเป3นตองใช
สําหรับการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคา
ทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ* โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ธ.ค.

60 คากลองถายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
กลองถายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิเซล
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
(หนา 9 ขอ 5.4)

69 ธ.ค.60- เม.ย. 61 โครงการป4องกันและแกไขปOญหาหมอกควันและไฟปBา
คาป4ายประชาสัมพันธ* คาเอกสาร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ*
คาจัดทําสปอร*ตโฆษณา คาจางเหมารถประชาสัมพันธ* และคาใชจายอื่นๆ

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

สํานักปลัด

หนวยงาน

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

งบประมาณ

จํานวน(บาท)
6,500.00

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 3 วัน

11,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่

รายการ/จํานวน(หนวย)

เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

70 ธ.ค.60- มี.ค. 61 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย*ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร,ศูนย*เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง,เกษตรหมูบานและ
อาสาสมัครเกษตรตําบลยุหวา
เพื่อจายเป3นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาจางเหมารถยนต* และคาใชจายอื่น
ที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

71 ธ.ค.60- เม.ย. 61 โครงการป4องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อจายเป3นคาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ* คาจางเหมาบริการ จัดทําแผนพับ โปสเตอร* ใบปลิว สื่อสิ่ง
พิมพ*ตางๆ คาจัดทําป4ายโฆษณาประชาสัมพันธ* และคาใชจายอื่นที่จําเป3น
อื่น ๆ

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

35,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ที่ตองเริ่มจัดหา

จํานวน(บาท)

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

72 ธ.ค.60-ก.พ. 61 คาใชจายตามโครงการรณรงค*ป4องกันโรค
เอดส* ไดแก คาสัมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ* คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป4ายประชาสัมพันธ* และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเข็มแข็ง /
สงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งของชุมชน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

73 ธ.ค.60-ก.พ. 61 คาใชจายตามโครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาองค*ความรูการดูแลสุขภาพประชาชน
ของแกนนําสุขภาพประจําหมูบานตําบลยุหวาและ
บุคลากรทางดานสุขภาพ
เพื่อใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก
คาป4าย คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสรางความเข็มแข็ง /
สงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งของชุมชน

136,610.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่
74

ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

มกราคม 2561 โครงการปรับปรุงขอมูลที่ดิน ประจําปC 2561 - 2564 เพื่อตรวจสอบ
จํานวนแปลงที่ดินในพื้นที่เทศบาลตําบลยุหวาใหถูกตองระหวางขอมูล
ในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย*สินและกรรมสิทธิในที่ดินของผูถือครอง
โดยจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาจัดซื้อแบบพิมพ*ฯ
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ* และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

เจาของเงิน
กองคลัง

แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

จํานวน(บาท)
15,000.00

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

75

ม.ค

61 คาตูเหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 10 ตู เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน
แบบกระจก สําหรับใชในงานของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตําบล
ยุหวา จํานวน 6 ตู , ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลยุหวา
จํานวน 2 ตู และโรงเรียนสันปBาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1
จํานวน 2 ตู ครุภัณฑ*ดังกลาว เป3นครุภัณฑ*ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชี
มาตรฐาน ครุภัณฑ* แตมีความจําเป3นตองใชสําหรับการดําเนินงาน
ของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนิน
การดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ*
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

41,500.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

76

ม.ค.

61 คาโต]ะสํานักงานเหล็ก จํานวน 2 ตัว เพื่อจัดซื้อโต]ะสํานักงานเหล็ก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว ครุภัณฑ*ดังกลาว เป3นครุภัณฑ*ที่ตั้งจาย
นอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ* แตมีความจําเป3นตองใชสําหรับ
การดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด
และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ* โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

11,180.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

ลําดับ

ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่
77

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ตองเริ่มจัดหา
ม.ค
61 คาเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
แบบลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว ขนาดกวางไมนอยกวา 55 เซนติเมตร
ลึกไมนอยกวา 58 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 84 เซนติเมตร
เบาะที่นั่งเป3น PU ฉีดขึ้นรูปเหมือน เบาะรถยนต* ไมยุบตัว ปรับ
ระดับสูงต่ําได มีพนักพิงและที่พักแขน ขาไฟเบอร*ลอ 5 แฉก
ครุภัณฑ*ดังกลาว เป3นครุภัณฑ*ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ* แตมีความจําเป3นตองใชสําหรับการดําเนินงาน
ของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ* โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

78

ม.ค

79

ม.ค.

ลําดับ

ชวงเวลา

เจาของเงิน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

61 คาพัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว เพื่อจัดซื้อ
กองการศึกษาฯ
พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว สามารถปรับ สายซาย-ขวา
และปรับแรงลมได 3 ระดับ ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัย
เลขที่ มอก.934-2533 ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟ เบอร* 5 จาก
การไฟฟ4าฝBายผลิตแหงประเทศไทย ครุภัณฑ*ดังกลาว เป3นครุภัณฑ*
ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ* แตมีความจําเป3น
ตองใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งสามารถจัดหาไดตาม
ราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ* โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
61 คาเครื่องตัดหญา แบบสะพาย จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
กองการศึกษาฯ
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต*ขนาดไมนอยกวา
1.5 แรงมา ปริมาตร กระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
ครุภัณฑ*ดังกลาวเป3นครุภัณฑ* ที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ* แตมีความจําเป3นตองใชสําหรับ การดําเนินงานของเทศบาล
ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ* โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553

รายการ/จํานวน(หนวย)

แผนงาน/งาน/โครงการ

หนวยงาน

จํานวน(บาท)
3,180.00

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 3 วัน

แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

6,600.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

4,990.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่
80

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ตองเริ่มจัดหา
ม.ค.
61 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาป4ายโครงการ, คาอาหาร, คาเครื่องดื่ม,
คาของขวัญ ของรางวัล, คาวัสดุตางๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ

เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

จํานวน(บาท)
100,000.00

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

81

ม.ค.

61 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตําบลยุหวา เพื่อ
เป3นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน และพัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น เชน จําเป3น
คาจัดสถานที่ คาบํารุงสถานที่ คาสมนาคุณคณะกรรมการ คาเงิน
รางวัล ถวยรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

82

ม.ค.

61 คาวัสดุกีฬา เพื่อจายเป3นคาวัสดุและอุปกรณ*การกีฬาตาง ๆ ที่จําเป3น
ในการดําเนินงานการกีฬา หรือเทศบาลตําบลยุหวา เพื่อใชในการ
ไดใชในการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เชน ลูกฟุตบอล
วอลเลย*บอล ตะกรอ ตาขาย ฯลฯ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

9,400.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

83

ม.ค

61 คาใชจายโครงการชาวประชารวมใจ ป4องกันภัย
จากเหตุรําคาญ ไดแก คาป4าย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน ฯ

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาะรณสุขอื่น

10,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

120,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

15,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

84 ม.ค. -ก.พ. 61 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค*ความรูใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลยุ
หวา
เพื่อจายเป3นคาสมนาคุณวิทยากร คาป4ายประชาสัมพันธ* คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ* คาเชาที่พัก คา

สํานักปลัด

85 ม.ค. - ก.พ. 61 โครงการฝRกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อใหผูเขารับการฝRกอบรม มีความรู ความเขาใจ ในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจายเป3น
คาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาจัดซื้อเอกสารในการฝRกอบรม
คาสมนาคุณวิทยากร คาป4ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)

กองคลัง

หนวยงาน

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่
86

รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ตองเริ่มจัดหา
ม.ค.-ก.พ. 61 คาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
สงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา
และพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา โดยจายเป3น
คาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาป4าย คาวัสดุ
อุปกรณ* คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาจางเหมาอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

จํานวน(บาท)
30,000.00

ประเภท

จํานวน(บาท)

งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

87 ม.ค. -มี.ค. 61 เครื่องคอมพิวเตอร*สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร*สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 ชุด

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

22,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

88 ม.ค. -มี.ค. 61 รถจักรยานยนต* จํานวน 1 คัน เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต*
แบบเกียร*ธรรมดา ขนาดไมนอยกวา 110 ซีซี

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

38,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

89 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

8,730.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

90 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อผาเต็นท*สําเร็จรูปทรงโคง
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อผาเต็นท*สําเร็จรูปทรงโคง ทําจากผาใบวีนีลอนอยาง
ดี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 7 ผืน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

89,880.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

91 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
เพื่อจายเป3นคา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 800VA
จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

2,800.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

หนวยงาน
เจาของเงิน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)

เพื่อจายเป3นคา จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้วสามารถกระจายแรงลม
โดยปรั
บสายซาย
– ขวา – ควบคุ
มความแรงได
3 ระดั3บระดัจํบานวน
แรงลมโดยปรั
บสายซาย
ขวา ควบคุ
มความแรงได
จํานวน9 9ชุดชุด

ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

92 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร
เพื่อจายเป3นคา จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้วพรอมขายึดและขาแขวน
านวน8 8ชุดชุด
จําจํนวน
93 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก
เพื่อจายเป3นคาเกาอี้พลาสติทําจากพลาสติก แบบ มีพนักพิง รับน้ําหนักได
จํ80
านวนกิโลกรั
100ม ตัว

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

25,900.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

94 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ*ชนิดเลเซอร*/ชนิด LED ขาวดํา
เพื่อจายเป3นคา จัดซื้อเครื่องพิมพ*ชนิดเลเซอร*/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

3,300.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

95 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อโต]ะพับสําหรับเสริมหองประชุม
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต]ะพับหนาเหล็ก ขนาดกวาง ไมนอยกวา
45 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

18,500.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

96 ม.ค. -มี.ค. 61 โครงการจัดซื้อโต]ะพับหนาเหล็ก
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อโต]ะพับหนาเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 50 ตัว

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

44,500.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

18,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

97 ม.ค.-มี.ค

98 ม.ค.-มี.ค

61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยายปCกจราจรเชื่อม
ทาง ซอยเขาบาน นายสวัสดิ์ ชัยวงค* บานอุเม็ง หมูที่ 5 ตําบลยุหวา
ขนาดกวาง2.20 เมตร ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยายปCกจราจรเชื่อม
ทาง ซอยเชื่อมระหวางซอย 7/2 (อุยจม) บานอุเม็ง หมูที่ 5 ตําบลยุหวา
ขนาดกวาง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา
หนา 0.15 เมตร

ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน
เจาของเงิน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

99 ม.ค.-มี.ค

61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมเสริมขยายปCกจราจร
เชื่อมทาง ถนนสายหลักภายในหมูบาน บานหนองปRSง หมูที่ 6 ตําบล
ยุหวา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 40.40 เมตร หนา 0.15 เมตร

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

94,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

100 ม.ค.-มี.ค

61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 บานหนองสะเรียม
หมูที่ 15 ตําบลยุหวา ระยะทางยาว 135.00 เมตร กวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

293,000.00

เฉพาะเจาะจง 30

วัน

101 ม.ค.-มี.ค

61 ครุภัณฑ4กอสร/าง เพื่อจายเป3นคาซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต ขนาด
4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง กําลังไฟไมนอยกวา 3,000 วัตต* รองรับการ
เจาะสูงสุดไมนอยกวา 8 นิ้ว ความเร็วรอบไมนอยกวา 520 RPM
น้ําหนักไมนอยกวา 25 กิโลกรัม ใชกับกระบอกเจาะคอนกรีตหัวเพชร เพื่อ
เจาะรูพื้นคอนกรีต เจาะรูผนัง คอนกรีต และสามารถใชเจาะคอนกรีต
เสริมเหล็กได
61 ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร*น็ตบุ]ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ขนาดจอไมนอยกวา 12 นิ้ว

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /กอสรางโ
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

40,000.00

เฉพาะเจาะจง 15

วัน

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
งานบริหารงานทั่วไปเคหะฯ

103 ม.ค.-มี.ค

61 ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 เพื่อจายเป3นคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร* สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จอไมนอยกวา 19 นิ้ว

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
งานบริหารงานทั่วไปเคหะฯ

30,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

104 ม.ค.-มี.ค

61 ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4 เพื่อจายเป3นคาซื้อเครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึก
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับกระดาษขนาด A 3

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
งานบริหารงานทั่วไปเคหะฯ

7,900.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

16,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

102 ม.ค.-มี.ค

105 ม.ค.-มี.ค. 61 คาเครื่องคอมพิวเตอร* จํานวน 1 ชุด เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร* สําหรับงานสํานักงาน (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ตามเกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*
ประจําปC พ.ศ. 2560 (หนา 4 ขอ 7)
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน
เจาของเงิน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)

106 ม.ค.-มี.ค. 61 คาเครื่องคอมพิวเตอร*โน]ตบุ]ก จํานวน 1 ชุด เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร*โน]ตบุ]ก (จอไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑ*
ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*
ประจําปC พ.ศ. 2560 (หนา 7 ขอ 11)

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

21,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

107 ม.ค.-มี.ค. 61 คาจอคอมพิวเตอร* จํานวน 1 คน เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อจอ
คอมพิวเตอร* แบบ LCD หรือ LED สําหรับงานสํานักงาน
(จอไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามเกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* ประจําปC พ.ศ. 2560 (หนา 27 ขอ 56)

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

3,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

108 ม.ค.-มี.ค. 61 คาเครื่องพิมพ*เลเซอร* ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ*เลเซอร* แบบ LED ขาวดํา ตาม
เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*
ประจําปC พ.ศ. 2560 (หนา 20 ขอ 41)

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

9,900.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

109 ม.ค.-มี.ค. 61 คาเครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพรอมแท็งหมึก จํานวน 2 เครื่อง เพื่อจาย
เป3นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพรอมแท]งหมึก ตามเกณฑ*
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* ประจําปC
พ.ศ. 2560 (หนา 19 ขอ 39)

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

8,600.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

110 ม.ค.-มี.ค

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

3,990.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

61 ครุภัณฑ4สํานักงาน
เกาอี้สํานักงาน สําหรับผูบริหาร แบบลอเลื่อน
จํานวน 1 ตัว
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร
แบบลอเลื่อน จํานวน ตัว ขนาดกวางไมนอยกวา
55 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 58 เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 84 เซนติเมตร ฯ

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
111 ม.ค.-มี.ค 61 ครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4

หนวยงาน
งบประมาณ
เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
17,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เครื่องเลเซอร* แบบ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ*เลเซอร*
แบบLED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ*ราคากลาง
และคุณลักษณธพื้นฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*
ประจําปC พ.ศ.2560 (หนา 24 ขอ 49)

112 ม.ค. - ส.ค. 61 โครงการฝRกอบรมอาสาสมัคร อปพร.
เพื่อจายเป3นคาลงทะเบียน คาสมนาคุณวิทยากร
คาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

113 ม.ค. -ก.ย. 61 โครงการเลือกตั้ง
เพื่อจายเป3นคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ* คา
ป4าย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ* คาฝRกอบรม คาวัสดุอุปกรณ* คาอาหาร
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม บริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

10,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

e-bidding

15

วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

600,000.00

งาน บริหารงานทั่วไป

คาป4าย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ* คาฝRกอบรม คาวัสดุอุปกรณ*
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม บริการ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป3น

114

ก.พ.

115 ก.พ.-ม.ค.

61 คาใชจายตามโครงการอบรมผูประกอบกิจ
การที่เป3นอันตรายตอสุขภาพไดแก คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ* คาป4าย
คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาะรณสุขอื่น

15,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

61 คาใชจายโครงการเด็กไทยปลอดภัยไมจมน้ํา เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา ออกกําลังกายและ
มีทักษะการวายน้ําอยางถูกตอง ชวยเหลือตัวเองขณะอยูในน้ําได
เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาบํารุงสถานที่
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

40,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
116 ก.พ.-มี.ค 61 โครงการอบรมสรางเครือขายป4องกันปราบปรามการทุจริต

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
แผนงานสรางความเข็มแข็ง
10,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาเจาะจง 7 วัน

เพื่อจายเป3นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป4าย คาเอกสาร คา
สมนาคุณ
ณวิวิททยากร
ยากร คาวั
คาวัสสดุดุออุปุปกรณ*
กรณ*แและคาใชจายอื
ละคาใชจายอื่น่น ๆๆ ทีที่จ่จําําเป3
เป3นน
สมนาคุ

117 ก.พ.-เม.ย. 61 โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาฌาปนกิจเป3นหองเก็บของ
บานหนองพันเงิน หมูที่ 13 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 3.90 เมตร
ยาว 4.00 เมตร

ของชุมชน / งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน
กองชาง

118 ก.พ.-พ.ค. 61 โครงการฝRกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบานกับการมีสวนรวม
ในการพั
ฒนาทองถิ่น ่น
การพัฒนาทองถิ
เพื่อจายเป3นคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาป4
ย ่มคาพาหนะ
เครื่อางดื
คาป4าย คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ*
อุปกรณ* คาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

สํานักปลัด

119 ก.พ.-พ.ค. 61 โครงการกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ํา ถนนสายหลัก ใน
หมูบาน บานกลาง หมูที่ 2 ตําบลยุหวา ชวงที่ 1 กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง 0.60-0.78 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 47.00 เมตร ชวงที่ 2 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เสนผาศูนย*กลาง 0.30 เมตร (มอก. ชั้น3) ยาว 4.00 เมตร ชวงที่ 3
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง 0.78-0.86
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 20.50 เมตร ชวงที่ 4 กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 0.30 เมตร
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 0.30 เมตร (มอก. ชั้น3)
ยาว15.00 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 86.50 เมตร

กองชาง

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
120 ก.พ.- มิ.ย. 61 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท*

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

60,000.00

เฉพาเจาะจง 45

วัน

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน / งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน

136,610.00

เฉพาเจาะจง 15

วัน

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

280,000.00

เฉพาเจาะจง 45

วัน

งบประมาณ
จํานวน(บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
40,000.00

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาเจาะจง 7 วัน

ของคนในชาติ
เพื่อจายเป3นคา สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาวัสดุ อุปกรณ* คากระดาษ คาเชาเครื่องเสียง คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาป4าย คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

121

มี.ค

122

มี.ค.

123

มี.ค.

124

125

61 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจําปC พ.ศ.2561
เพื่อจายเป3นคาทํากรอบใบประกาศ คาสมนาคุณ วิทยากร คาอาหาร
กลางวั
กลางวันน คาอาหารวางพรอมเครื
คาอาหารวางพรอมเครื่อ่องดื
งดื่ม่ม คาจางเหมาจั
คาจางเหมาจัดดสถานที
สถานที่่ คาถาย
คาถาย
เอกสารและคาใชจายอื่น ๆ
61 คาเครื่องดูดฝุBน ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อจายเป3นคาจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุBน ขนาดไมนอยกวา 15 ลิตร ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ*
สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 (หนา 23 ขอ 10.10)

งาน บริหารงานทั่วไป

แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน / งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งของ
ชุมชน

30,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

13,000.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

61 คาใชจายตามโครงการควบคุมป4องกัน
และแกไขปOญหาโรคติดตอ ไดแก คาป4าย
คาแผนพับประชาสัมพันธ* คาน้ํายา
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาะรณสุขอื่น

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

มี.ค.

61 คาใชจายตามโครงการพัฒนาเครือขาย
และทีมเฝ4าระวังควบคุมโรค ไดแก คาป4าย
คาวัสดุอุปกรณ* และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป3น

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

20,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

มี.ค.

61 คาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
แยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 30,000 บีทียู ตามบัญชี
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับการ
มาตรฐาน ครุภัณฑ*สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
ศึกษา
(หนา 22 และ 87 ขอ 10.8)

80,400.00

เฉพาะเจาะจง 3

วัน

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
126 มี.ค-เม.ย. 61 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทยและงานวันเทศบาล
เพื่อจายเป3นคา อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ* เครื่อง
เขียน แบบพิมพ* คาป4าย คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเป3น

สํานักปลัด

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

งบประมาณ
จํานวน(บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
20,000.00
งาน บริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาเจาะจง 7 วัน

เครื่องเขียน แบบพิมพ* คาป4าย คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นที่
จําเป3น

127 มี.ค-เม.ย. 61 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล
เพื่อจายเป3นคาป4าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง
คาเครื
่องเขี
ยนแบบพิ
พ* คาจางเหมาจั
ดสถานที
่ และคาใชจายอื
่ น
เครื่องเขี
ยนแบบพิ
มพ*มคาจางเหมาจั
ดสถานที
่ และคาใชจายอื
่น ๆ่น ทีๆ่จทีําเป3

สํานักปลัด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานทั่วไป

20,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

128 มี.ค.-มิ.ย. 61 โครงการกอสรางวางทอเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง ขยายความกวาง
สะพานขามลําเหมือง บานหนองหวาย หมูที่ 3 ตําบลยุหวา
ขนาดยาว 2.00 เมตร กวาง 5.60 เมตร(แบบสองชอง) พรอม
กอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายปCกจาจรเชื่อคอสะพาน

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

280,000.00

เฉพาเจาะจง 90

วัน

129 มี.ค.-มิ.ย. 61 โครงการกอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองสาธารณประโยชน* ลําเหมืองเขา
นา บานอุเม็ง หมูที่ 5 ตําบลยุหวา โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมบอพัก
97.00 เมตร

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

357,000.00

เฉพาเจาะจง 60

วัน

130 มี.ค.-มิ.ย. 61 โครงการกอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองเจาศรีหมื่น บานรอง หมูที่ 8
ตําบลยุหวา โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย*กลาง
1.20 เมตร พรอมบอพัก ชวงที่ 1 ความยาวรวมบอพัก 24.00 เมตร
ชวงที่ 2 ความยาว 5.00 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 29.00 เมตร

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

270,000.00

เฉพาเจาะจง 60

วัน

131 มี.ค.-มิ.ย. 61 โครงการกอสรางขยายสะพานเดิมพรอมกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก
กองชาง อุตสาหกรรมฯ /
102,000.00
และขยายปCกจราจรเชื่อมคอสะพาน สะพานขามลําเหมืองเจาศรีหมื่น
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน
บานตนผึ้ง หมูที่ 9 ตําบลยุหวา โดยขยายสะพานเดิม กวางขางละ
0.60 เมตร ยาว 5.50 เมตร และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมขยายปCกจราจรเชื่อมคอสะพาน ชวงที่ 1 งานถนน ยาว 10.00 เมตร
กวาง 4.10 เมตร หนา0.15 เมตร ชวงที่ 2 งานถนน ยาว 8.00 เมตร
กวาง 4.10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลําดับ
ชวงเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
เม.ย 61 คาใชจายโครงการซัมเมอร*หรรษา เพื่อจายเป3นคาใชจายในโครงการ
132
70,000.00
กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
ซัมเมอร*หรรษาของโรงเรียนอนุบาลเพื่อเพิ่มพูนความรูและเตรียม
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

เฉพาเจาะจง 90

วัน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ศึกษา

ความพรอมในระดับชั้นเรียนตอไป เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ
ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ* คาอาหาร
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

133

เม.ย

61 คาใชจายโครงการติดตั้งกลองวงจรปZด เพื่อใหนักเรียนมีความ
ปลอดภัยและรักษาทรัพย*สินของโรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลยุหวา
โดยจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ โดยติดตั้งกลองวงจรปZด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา, ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลยุหวา จํานวน 6 จุด และโรงเรียนสันปBาตอง เทศบาลตําบล
ยุหวา 1 จํานวน 6 จุด

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

80,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

134

เม.ย.

61 โครงการจัดงานวันสงกรานต* เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการ
จัดงานวันสงกรานต* ไดแก คาป4าย คาสถานที่ คาเครื่องเสียง
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาซื้อของดําหัว และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป3น

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

100,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

15,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

135 เม.ย.-พ.ค. 61 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน เพื่อฝRกทักษะ
ในทางปฏิบัติ แกผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร

กองชาง

เคหะและชุมชน /งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาเชาที่พัก คาวัสดุเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ* คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป4าย คาเอกสารและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

136 เม.ย.- มิ.ย. 61 เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการรณรงค*
ป4องกันโรคพิษสุนัขบา ไดแก คาจัดซื้อวัคซีน
ป4องกันโรคพิษสุนัขบา คาจางเหมาฉีดวัคซีน
คาป4าย แผนพับ ประชาสัมพันธ* คาวัสดุอุปกรณ*
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป3น

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
137 เม.ย.-ก.ค. 61 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ลําเหมืองเจาศรีหมื่นเลียบถนนสายหลัก
ภายในหมูบาน บานหนองปRSง หมูที่ 6 ตําบลยุหวา โดยวางทอกลม

กองสาธารณสุขฯ แผนงานสาธารสุข /
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาะรณสุขอื่น

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

งบประมาณ
จํานวน(บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
อุตสาหกรรมฯ /
330,000.00
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาเจาะจง 60 วัน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 1.50 เมตร พรอมบอพัก
ความยาวรวมบอพัก 27.00 เมตร

138 เม.ย.-ก.ค. 61 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย 2 บาน
ศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 0.30 เมตร สูง 0.31-0.54 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 84.00 เมตร

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

230,000.00

เฉพาเจาะจง 60

วัน

139 เม.ย.-ก.ค. 61 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันปBาตองใต-มะจํา
โรง หมูที่ 14 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง

กองชาง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

120,000.00

เฉพาเจาะจง 60

วัน

กองชอง

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

350,000.00

เฉพาเจาะจง 60

วัน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

25,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

276,000.00

เฉพาเจาะจง 30

วัน

0.80-1.00 เมตร พรอมขุดลอกลําเหมืองที่ตื้นเขิน ระยะทางยาว 350.00 เมตร
รวมความยาวทั้งสิ้น 372.00 เมตร

140 เม.ย.-ก.ค. 61 โครงการกอสรางศาลาฌาปนกิจ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
บานกิ่วแลหลวง หมูที่ 4 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
141
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61 โครงการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค*สําหรับเด็กศูนย*พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา เพื่อสงเสริมใหเด็กศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค* เป3นสวนหนึ่งของสังคมอยางมีความสุข
โดยจายเป3นคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาป4าย คาวัสดุอุปกรณ*
คาอาหาร คาจางเหมาอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

142 พ.ค.- ก.ค. 61 โครงการกอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองสาธารณประโยชน* เลียบถนน
สายหลัก บานใหมมวงก•อน หมูที่ 7 ตําบลยุหวา โดยวางทอกลมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย*กลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก ความยาว
รวมบอพัก 70.00 เมตร

กองชอง

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
143 พ.ค.- ก.ค. 61 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจาง ฯ

หนวยงาน
เจาของเงิน
สํานักปลัด

อุตสาหกรรมฯ /
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณ
จํานวน(บาท)
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
250,000.00
งาน บริหารงานทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาเจาะจง 30 วัน

144 พ.ค.-มิ.ย 61 โครงการฝRกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC
เพื่อจายเป3นคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ* คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ* คาจางเหมาบริการเย็บเลม คาถายเอกสาร คาป4ายประชาสัมพันธ*
และคาใชจายอื่น ๆที่จําเป3น

สํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

12,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

145 มิ.ย.-ก.ค. 61 โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนา

สํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

กองชาง

เคหะและชุมชน / งานไฟฟ4า
ถนน

389,342.47

คัดเลือก

180

วัน

กองชาง

เคหะและชุมชน / งานไฟฟ4า
ถนน

24,706.69

คัดเลือก

180

วัน

ทองถิ่นสี่ปC
เพื่อจายเป3นคากระดาษ คาวัสดุอุปกรณ* คาจางเหมาบริการเย็บเลม คา
ถายเอกสาร คาป4ายประชาสัมพันธ* และคาใชจายอื่น ๆ

146 มิ.ย.-ส.ค. 61 อุดหนุนงานขยายเขตระบบไฟฟ4า บานสันปBาตอง หมูที่ 1 ตําบลยุหวา
ใหแกการไฟฟ4าสวนภูมิภาคอําเภอสันปBาตอง เพื่อจายเป3นคาขยายเขต
ระบบไฟฟ4า ระบบ 3 เฟส 22 เควี ปOกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร
จํานวน 6 ตน พาดสายแรงสูงชนิดเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 0.14 วงจร.กม. ติดตั้งหมอแปลงใหมขนาด 50 เควีเอ ระบบ 3
เฟส จํานวน 1 เครื่อง รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จํานวน 6 ตน
รื้อถอนนํากลับมาใช สายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระบบ 3
เฟส 4 สาย ระยะทางประมาณ 140 เมตร ติดตั้งมิเตอร*ขนาด 30 (100)
แอมป€ 3 เฟส ประกอบ ซีที. เรโซ/แอมป€ จํานวน 1 เครื่อง

147 มิ.ย.-ส.ค. 61 อุดหนุนงานขยายเขตระบบไฟฟ4า บานหนองปRSง (ขางวัด) หมูที่ 6
ตําบลยุหวา ใหแกการไฟฟ4าสวนภูมิภาคอําเภอสันปBาตอง เพื่อจายเป3น
คาขยายเขตระบบไฟฟ4า โดยปOกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน
1 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทางประมาณ 40 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25
ต.มม. ระยะทางประมาณ 40 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 1 โคม

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
148 มิ.ย.-ส.ค. 61 อุดหนุนงานขยายเขตระบบไฟฟ4า บานหนองพันเงิน (หลังวัด) หมูที่ 13
ตําบลยุหวา ใหแกการไฟฟ4าสวนภูมิภาคอําเภอสันปBาตอง เพื่อจายเป3น

หนวยงาน
เจาของเงิน
กองชาง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
เคหะและชุมชน / งานไฟฟ4า
38,041.31
ถนน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
คัดเลือก 180 วัน

คาขยายเขตระบบไฟฟ4า โดยปOกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน
1 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทางประมาณ 50 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25
ต.มม. ระยะทางประมาณ 50 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 2 โคม

149 มิ.ย.-ส.ค. 61 อุดหนุนงานขยายเขตระบบไฟฟ4า บานหนองพันเงิน(ปBาชา) หมูที่ 13

กองชาง

เคหะและชุมชน / งานไฟฟ4า
ถนน

115,446.66

สํานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

20,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

50,000.00

เฉพาะเจาะจง 7

วัน

ตําบลยุหวา ใหแกการไฟฟ4าสวนภูมิภาคอําเภอสันปBาตอง เพื่อจายเป3น
คาขยายเขตระบบไฟฟ4า โดยปOกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จํานวน
4 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย
ระยะทางประมาณ 220 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25
ต.มม. ระยะทางประมาณ 520 เมตร ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 3 โคม

150 ก.ค.-ส.ค. 61 โครงการซักซอมแผนการป4องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจายเป3นคา อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุเชื้อเพลิง
คาสมนาคุณวิทยากร
เชื้อเพลิง คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณ*และคาใชจายอื่น ๆจําเป3น
ที่จําเป3น

151

ก.ค.

61 คาใชจายโครงการรวมประกวดทักษะวิชาการกับโรงเรียน สังกัด
องค*กรปกครองสวนทองถิ่นและนักเรียนคนเกงของทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลยุหวามีโอกาส
แสดงความสามารถ มีความกลาแสดงออกและสามารถรวม
กิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยจายเป3นคาใชจายตาม
โครงการฯ ไดแก คาจางเหมารถ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาอื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
152 ก.ค.
61 โครงการถวายเทียนวันเขาพรรษา เพื่อจายเป3นคาใชจายตามโครงการ
ถวายเทียนวันเขาพรรษา ไดแก คาเทียนพรอมตกแตง คาจตุปOจจัย

คัดเลือก

180

วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

หนวยงาน
เจาของเงิน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท)
กองการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา/งาน
35,000.00

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน(บาท)

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ
งาน(วัน)
เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ศึกษา

ไทยทาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป3น

153 ส.ค. - ก.ย. 61 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC

สํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

10,000.00

เฉพาเจาะจง 7

วัน

สํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

30,000.00

เฉพาเจาะจง 30

วัน

เพื่อจายเป3นคาจัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ* คาถายเอกสาร คาป4าย
ประชาสัมพันธ* และคาใชจายอื่น ๆที่จําเป3น
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61 โครงการจางองค*กรหรือสถาบันที่เป3นกลาง
เพื่อจายเป3นคาจางองค*กรหรือสถาบันที่เป3นกลางเพื่อการสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

