
แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

คาวัสดุ แผนงานบริหารทั่วไป
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 350,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 250,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 274,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 80,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 100,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 250,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 10,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 100,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 100,000      เฉพาะเจาะจง 15

ครุภัณฑสํานักงาน
ม.ค. - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 162,000      เฉพาะเจาะจง 30

ต.ค.60 - ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 300,000      เฉพาะเจาะจง 30
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ม.ค. -มี.ค.61 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 22,000        เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.61 จัดหาเคร่ืองพิมพ Hultifunction สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 7,700          เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.61 จัดหาเคร่ืองพิมพแบบ High Printer สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 355,400      เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.61 จัดหาเคร่ืองสํารองไฟ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 2,800          เฉพาะเจาะจง 15

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2562
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)
ม.ค. - มี.ค.61 จัดหาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 15

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เม.ย. - มิ.ย.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคสํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 350,000      เฉพาะเจาะจง 15

หมูที่ 9 ต.โคกตูม
พ.ค. - ก.ค.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคสํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 500,000 ประกาศเชิญชวน 15

เทศบาลตําบลโคกตูม ม.2 ต.โคกตูม
คาวัสดุ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน10,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน10,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน5,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน5,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน5,000 เฉพาะเจาะจง

คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 300,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 400,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแตงกาย สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000        เฉพาะเจาะจง 15

คาครุภัณฑการเกษตร
พ.ค. - ก.ย.60 เคร่ืองสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 170,000 เฉพาะเจาะจง

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
พ.ย.60 - เม.ย.61 หมอแปลงไฟ(เพาเวอรซับพลาย)ขนาด 40 สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,500 เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑเครื่องดับพลิง
เม.ย. - ก.ย.61 ชุดดับเพลิง สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 99,600 เฉพาะเจาะจง 15

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ม.ค. - มี.ค.61 เคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 เฉพาะเจาะจง 15
ม.ค. - มี.ค.61 เคร่ืองพิมพ Multifunction สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 7,700 เฉพาะเจาะจง
ม.ค. - มี.ค.61 เคร่ืองสํารองไฟ สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,800 เฉพาะเจาะจง 15

ต.ค.60 - ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000 เฉพาะเจาะจง 15
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ม.ค. - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสาอากาศสัญญาณวิทยุส่ือสารสํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 97,000 เฉพาะเจาะจง
คาวัสดุ แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 100,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000        เฉพาะเจาะจง 15

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ต.ค.60 - มี.ค.61 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 787,000 ประกาศเชิญชวน 45

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ต.ค.60 - มี.ค.61 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,900 เฉพาะเจาะจง 30
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ต.ค.60 - มี.ค.61 เคร่ืองรับสงวิทยุ กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 25,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการขยายจุดติดต้ังชุดลูกขายเคร่ืองรับกระจายกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 495,000 เฉพาะเจาะจง 30

เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไรสาย (ชุดภาครับ)
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย  ชุมชนกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 24,000        เฉพาะเจาะจง 30

พล.รพศ.1 ม.8 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชนกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 104,000      เฉพาะเจาะจง 30

มทบ.13 ม.8 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชน กองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 81,000 เฉพาะเจาะจง 30

รง.กสย.ศอว.ศอพท. ม.3 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชนทากองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 97,000 เฉพาะเจาะจง 30

เด่ือนอย ม.5 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชนบานกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 178,000      เฉพาะเจาะจง 30

ดงจําปา 2 ม.2 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชนบานกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 248,000      เฉพาะเจาะจง 30

นิคมหมู 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดต้ังเสียงตามสายระบบใชสาย ชุมชนบานกองวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 210,000 เฉพาะเจาะจง 30

หวยขม้ิน ม.1 ต.โคกตูม

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

คาวัสดุ งานบริหารงานคลัง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000 เฉพาะเจาะจง 15

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 70,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000 เฉพาะเจาะจง 15

ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดหาเกาอี้สํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 12,000 เฉพาะเจาะจง 30

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี กองคลัง งานบริหารงานคลัง 22,000 เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผลกองคลัง งานบริหารงานคลัง 21,000 เฉพาะเจาะจง 30
ม.ค. - มี.ค.60 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED กองคลัง งานบริหารงานคลัง 7,900 เฉพาะเจาะจง 30

ชนิด Network แบบที่ 1
คาวัสดุ แผนงานสาธารณสุข

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 3,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 40,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 46,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 60,000 เฉพาะเจาะจง 7

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ต.ค.60 - ธ.ค.60 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 17,000 เฉพาะเจาะจง 15

ชนิด LED สี

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน20,000        
คาครุภัณฑ

ต.ค.60 - ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน30,000        เฉพาะเจาะจง 30
คาวัสดุ

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 300,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 20,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 150,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 700,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 60,000 เฉพาะเจาะจง 7
เม.ย.61 - ก.ย.61 วัสดุเคร่ืองแตงกาย สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 70,000 เฉพาะเจาะจง 15

คาวัสดุ แผนงานการพาณิชย
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สาธารณสุข งานโรงฆาสัตว 10,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข งานโรงฆาสัตว 5,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง สาธารณสุข งานโรงฆาสัตว 30,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช่ือเพลิงและหลอล่ืน สาธารณสุข งานโรงฆาสัตว 3,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สาธารณสุข งานโรงฆาสัตว 2,000 เฉพาะเจาะจง 7

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

คาวัสดุ แผนงานการศึกษา
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 10,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 30,000 เฉพาะเจาะจง 15

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 110,000      เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน กองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 20,000 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือกองศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 17,000 เฉพาะเจาะจง 7

ชนิด LED สี
คาวัสดุ

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา100,000 เฉพาะเจาะจง 7
ต.ค.60 - ก.ย.61 คาอาหารเสริม (นม) กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา4,004,900 เฉพาะเจาะจง 200
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการศึกษา กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา100,000 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา180,000 เฉพาะเจาะจง 7
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือตูเหล็ก 2 บาน กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 99,000 เฉพาะเจาะจง 7

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบนั่งขับ กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา182000 เฉพาะเจาะจง 7
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซ้ือโตะอาหารพรอมมานั่งยาว กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 24,000 เฉพาะเจาะจง 7

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ครุภัณฑกีฬา
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา600,000 ประกาศเชิญชวน 45

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ธ.ค.60 - ก.พ.61 กอสรางร้ัวโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา500,000 ประกาศเชิญชวน 45
ก.พ. - มี.ค.61 กอสรางโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา1,000,000   ประกาศเชิญชวน 45

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ก.พ. - มี.ค.61 จัดทําปายช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 เฉพาะเจาะจง 45
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบกองศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา200,000 เฉพาะเจาะจง 45
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
คาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก.พ. - เม.ย.61 กอสรางสนามกีฬาบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลกองศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 6,000,000 ประกาศเชิญชวน 45
โคกตูม
คาวัสดุ แผนงานเคหะและชุมชน

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองชาง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 40,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 10,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานไฟฟาถนน 510,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง กองชาง งานไฟฟาถนน 600,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานไฟฟาถนน 50,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองชาง งานไฟฟาถนน 356,700      เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง งานไฟฟาถนน 10,000 เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํารวจ กองชาง งานไฟฟาถนน 10,000        เฉพาะเจาะจง 30

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น กองชาง งานไฟฟาถนน 20,000        เฉพาะเจาะจง 30
ครุภัณฑกอสราง

ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองเช่ือมโลหะ กองชาง งานไฟฟาถนน 10,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหารอกโซมือโยก กองชาง งานไฟฟาถนน 8,000          เฉพาะเจาะจง 30

ครุภัณฑโรงงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองเจียรไฟฟา กองชาง งานไฟฟาถนน 4,000 เฉพาะเจาะจง 30

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาสวานไฟฟา กองชาง งานไฟฟาถนน 2,000 เฉพาะเจาะจง 30
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 6 (บริเวณคอสะพานกองชาง งานไฟฟาถนน 1,050,000 ประกาศเชิญชวน 90
สายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบานหวยจันทร ม.7
ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอบบาน นายปรีชา คูหา กองชาง งานไฟฟาถนน 900,000      ประกาศเชิญชวน 90
(แยกถนนสายศาลาแพร) ชุมชนบานนิคม 3 ม.9
ต.นิคมสรางตนเอง

ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 4 (บริเวณคอสะพานกองชาง งานไฟฟาถนน 1,180,000 ประกาศเชิญชวน 90
สายโท-สายจัตวา) ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา ม.14
ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 8 (บริเวณหลังทอลอดกองชาง งานไฟฟาถนน 25,000 เฉพาะเจาะจง 90
ถนน) ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

มี.ค. - ก.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 9 (ระหวางสายจัตวากองชาง งานไฟฟาถนน 990,000 ประกาศเชิญชวน 90
สายทหาร) ชุมชนบานสระวัง ม.15 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยแกวตา (แยกถนนทางกองชาง งานไฟฟาถนน 495,000      เฉพาะเจาะจง 90
หลวงหทายเลข 3017) ชุมชนบานนิคมหมู 6 สามัคคี
ต.นิคมสรางตนเอง

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยเช่ือมระหวางถนนบานกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90
วังน้ําดํา-ทางเขาอางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก ชุมชนบาน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



นิคมหมู 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยดงจําปา 10  กองชาง งานไฟฟาถนน 247,500 เฉพาะเจาะจง 90

บานดงจําปา 1 ม.1 ต.นิคมสรางตนเอง
มี.ค. - ก.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบาน  นางยุวดี สิงหกองชาง งานไฟฟาถนน 480,000 เฉพาะเจาะจง 90

เหาะ (แยกจากซอยวัดปราสาทนิมิต) ชุมชนบานโคก
ตูม 3 ม.2 ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานยายพัน กองชาง งานไฟฟาถนน 495,000 เฉพาะเจาะจง 90
หลวงสายโคกตูม-พระพุทธบาท) ชุมชนบานหนอง
แฝกเล่ือม ม.11 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณถนนแยกเขาทรายออนกองชาง งานไฟฟาถนน 490,000 เฉพาะเจาะจง 90
ชุมชนบานนิคม 3 ม.9 ต.นิคมสรางตนเอง

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํา กองชาง งานไฟฟาถนน 1,900,000   ประกาศเชิญชวน 90
ภายในหมูบานทาเด่ือใหญ (จากสะพานหนาวัด-ทาง
แยกหนาที่ทําการผูใหญบาน) ชุมชนบานทาเด่ือ-คง
เจริญ ม.4 ต.นิคมสรางตนเอง

เม.ย. - ก.ย.61 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกองชาง งานไฟฟาถนน 1,200,000 ประกาศเชิญชวน 90
กรีต บริเวณซอย 1 (ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชน
บานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



กรีต บริเวณซอย 6 (ระหวางสายตรี-สายโท) ตอจาก
ของเดิมชุมชนบานซอย 5 ม.13 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกองชาง งานไฟฟาถนน 1,370,000 ประกาศเชิญชวน 90
กรีต บริเวณซอย 7 ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกคลองน้ําซับ ชุมชบานหวยสม ม.6 กองชาง งานไฟฟาถนน 260,000 เฉพาะเจาะจง 90
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกคลองหวยขม้ิน ชุมชนบานหนองถํ้า มกองชาง งานไฟฟาถนน 100,000 เฉพาะเจาะจง 90

ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกคลองหวยซับเสือแมบ ชุมชนบานซับเสือแมบกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

สามัคคี ม.10 ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกคลองหวยซับเหล็ก ชุมชนบานนิคม กองชาง งานไฟฟาถนน 500,000      ประกาศเชิญชวน 90

ม.3 ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกคลองหวยวังน้ําดํา ชุมชนบานนิคม กองชาง งานไฟฟาถนน 45,000        เฉพาะเจาะจง 90

ม.6 ต.นิคมสรางตนเอง
ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกลําหวยกระแทก ชุมชนบานทาเด่ือ กองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

ม.4 ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดลอกลําหวยจันทร (ระหวางซอย 2-ซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

บานรวมใจหมู 16 ม.16 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานซับเสือแมบ ชุมชนบานซับเสือกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

แมบสามัคคี ม.10 ต.นิคมสรางตนเอง
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสม ชุมชนบานสระวัง มกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90

ต.นิคมสรางตนเอง
ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 180,000 เฉพาะเจาะจง 90

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 280,000 เฉพาะเจาะจง 90
(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90
(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยกองชาง งานไฟฟาถนน 500,000 ประกาศเชิญชวน 90
ศูนย ชุมชนบานหวยบง ม.8 ต.โคกตูม

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

เม.ย. - ก.ย.61 ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณซฮยมะคาหาขา กองชาง งานไฟฟาถนน 240,000 เฉพาะเจาะจง 90
ทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบานหนองขาม ม.7
ต.นิคมสรางตนเอง

ม.ค. - มิ.ย.61 ซอมสรางถนน คสล.บริเวณซอย 10 (ระหวางสายตรีกองชาง งานไฟฟาถนน 990,000 ประกาศเชิญชวน 90
สายโท) ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณกองชาง งานไฟฟาถนน 480,000      เฉพาะเจาะจง 90
ซอยดงจําปา 7 (ตอจากของเดิม) ชุมชนบานรักโคกสะ
อาด ม.11 ต.นิคมสรางตนเอง

เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณกองชาง งานไฟฟาถนน 900,000 ประกาศเชิญชวน 90
สายเหมืองแร (สายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบานหนอง

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



หอย ม.9 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยปาป ชุมชนบานหมูกองชาง งานไฟฟาถนน 400,000 เฉพาะเจาะจง 90

8 สามัคคี ม.8 ต.นิคมสรางตนเอง
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนนบริเวณซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 41,000 เฉพาะเจาะจง 90

เอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนนบริเวณซอย กองชาง งานไฟฟาถนน 40,000 เฉพาะเจาะจง 90

เอกฝงขวา) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนน บริเวณซอยนิคม กองชาง งานไฟฟาถนน 40,000        เฉพาะเจาะจง 90

ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา ม.3 ต.นิคมสรางตนเอง
คาวัสดุ

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว กองชาง งานสวนสาธารณะ 30,000        เฉพาะเจาะจง 30
ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง กองชาง งานสวนสาธารณะ 30,000 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค. 60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานสวนสาธารณะ 30,000        เฉพาะเจาะจง 15
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กองชาง งานสวนสาธารณะ 65,000        เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองชาง งานสวนสาธารณะ 200,000 เฉพาะเจาะจง 30

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองตัดแตงพุมไม กองชาง งานสวนสาธารณะ 10,200 เฉพาะเจาะจง 30
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองตัดหญา กองชาง งานสวนสาธารณะ 41,500 เฉพาะเจาะจง 30

ครุภัณฑการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเคร่ืองสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 1 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 51,000        เฉพาะเจาะจง 30

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชนบานซอย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ม.13 ตโคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชนบานดงจําปากองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000 เฉพาะเจาะจง 90

2 ม.2 ต.นิคมสรางตนเอง
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชบานสระวังกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000 เฉพาะเจาะจง 90

ม.15 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชบานสามพันกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90

ตา ม.3  ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนองกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90

แกเต่ือย ม.4 ต.โคกตูม

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนองกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000 เฉพาะเจาะจง 90
ถํ้าพัฒนา ม.7 ต.นิคมสรางตนเอง

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนองกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90
แฝกเล่ือม ม.11 ต.โคกตูม

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนองกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90
หอย ม.9 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหวยกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000 เฉพาะเจาะจง 90
ขม้ิน ม.1 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหวยกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90
จันทร ม.7 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหวยกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000      เฉพาะเจาะจง 90
เสารพัฒนา ม.14 ต.โคกตูม

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเกบน้ํา บริเวณโรงฆาสัตวเทศกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 450,000 เฉพาะเจาะจง 90
บาลตําบลโคกตูม ม.2 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานซอย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000 เฉพาะเจาะจง 90
ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานดงจําปา กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
ม.2 ต.นิคมสรางตนเอง

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานสระวัง มกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
ต.โคกตูม

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน(หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเร่ิมจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) สงมอบ(วัน)

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานสามพันตา กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000 เฉพาะเจาะจง 90
ม.3 ต.โคกตูม

ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหนองแกกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
เต่ือย ม.4 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหนองแฝกกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
เล่ือม ม.11 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยขม้ินกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000 เฉพาะเจาะจง 90
ม.1 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยหวยสมกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
ม.6 ต.โคกตูม

เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยเสารกองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 360,000      เฉพาะเจาะจง 90
พัฒนา ม.14 ต.โคกตูม

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ




