แบบ ผด.2

ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ม.ค. - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ม.ค. -มี.ค.61
ม.ค. - มี.ค.61
ม.ค. - มี.ค.61
ม.ค. - มี.ค.61
ลําดับ
ชวงเวลา

รายการ/จํานวน(หนวย)
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น ๆ
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดหาเครื่องปรับอากาศ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
จัดหาเครื่องพิมพ Hultifunction
จัดหาเครื่องพิมพแบบ High Printer
จัดหาเครื่องสํารองไฟ
รายการ/จํานวน(หนวย)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2562
เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หนวยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจาของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
350,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
250,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
274,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
80,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
100,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
250,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
10,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
100,000
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
100,000

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป

162,000
300,000

เฉพาะเจาะจง

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
หนวยงาน

22,000
7,700
355,400
2,800

เฉพาะเจาะจง

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กําหนด หมายเหตุ
สงมอบ(วัน)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30
30
15
กําหนด

หมายเหตุ

ที่

ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ม.ค. - มี.ค.61 จัดหาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค สํานักปลัด
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เม.ย. - มิ.ย.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
สํานักปลัด
หมูที่ 9 ต.โคกตูม
พ.ค. - ก.ค.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค
สํานักปลัด
เทศบาลตําบลโคกตูม ม.2 ต.โคกตูม
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
สํานักปลัด
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเครื่องแตงกาย
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเครื่องดับเพลิง
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น
สํานักปลัด
คาครุภัณฑการเกษตร
พ.ค. - ก.ย.60 เครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค
สํานักปลัด
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ
งานบริหารทั่วไป

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
5,000
เฉพาะเจาะจง
15

งานบริหารทั่วไป

350,000

เฉพาะเจาะจง

15

งานบริหารทั่วไป

500,000

ประกาศเชิญชวน

15

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
10,000

เฉพาะเจาะจง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
10,000

เฉพาะเจาะจง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
5,000

เฉพาะเจาะจง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
5,000

เฉพาะเจาะจง

15
30
15
30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
5,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 300,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 400,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 170,000

เฉพาะเจาะจง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

15
15
15
15
15
15

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)

คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
พ.ย.60 - เม.ย.61 หมอแปลงไฟ(เพาเวอรซับพลาย)ขนาด 40สํานักปลัด
ครุภัณฑเครื่องดับพลิง
เม.ย. - ก.ย.61 ชุดดับเพลิง
สํานักปลัด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ม.ค. - มี.ค.61 เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักปลัด
ม.ค. - มี.ค.61 เครื่องพิมพ Multifunction
สํานักปลัด
ม.ค. - มี.ค.61 เครื่องสํารองไฟ
สํานักปลัด
ต.ค.60 - ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
สํานักปลัด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ม.ค. - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสาอากาศสัญญาณวิทยุสื่อสํสาร
านักปลัด
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
กองวิชาการ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น
กองวิชาการ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ต.ค.60 - มี.ค.61 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
กองวิชาการ
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

5,500

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 99,600

เฉพาะเจาะจง

15

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000

เฉพาะเจาะจง

15

7,700
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,800
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 97,000

เฉพาะเจาะจง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

100,000
30,000
10,000
50,000
30,000
50,000
10,000

เฉพาะเจาะจง

787,000

ประกาศเชิญชวน

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15
15

15
15
15
15
15
15
15

45
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)

ต.ค.60 - มี.ค.61 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED กองวิชาการ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ต.ค.60 - มี.ค.61 เครื่องรับสงวิทยุ
กองวิชาการ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการขยายจุดติดตั้งชุดลูกขายเครื่องรับกองวิ
กระจาย
ชาการ
เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไรสาย (ชุดภาครับ)
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนชาการ
พล.รพศ.1 ม.8 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนชาการ
มทบ.13 ม.8 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนชาการ
รง.กสย.ศอว.ศอพท. ม.3 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนท
ชาการ
า
เดื่อนอย ม.5 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนบ
ชาการ
าน
ดงจําปา 2 ม.2 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนบ
ชาการ
าน
นิคมหมู 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมฯ
ต.ค.60 - มี.ค.61 โครงการติดตั้งเสียงตามสายระบบใชสาย กองวิ
ชุมชนบ
ชาการ
าน
หวยขมิ้น ม.1 ต.โคกตูม
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)

คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน

หนวยงาน
เจาของเงิน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

7,900

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

25,000
495,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

30
30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

24,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

104,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

81,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

97,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

178,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

248,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

210,000

เฉพาะเจาะจง

30

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
งานบริหารงานคลัง
กองคลัง งานบริหารงานคลัง

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
100,000

เฉพาะเจาะจง

15

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
กองคลัง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
กองคลัง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร
กองคลัง
ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดหาเกาอี้สํานักงาน
กองคลัง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที
กองคลั
่ ง
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที
กองคลั
่ ง
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล
กองคลัง
ม.ค. - มี.ค.60 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LEDกองคลัง
ชนิด Network แบบที่ 1
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
สาธารณสุข
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
สาธารณสุข
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
สาธารณสุข
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สาธารณสุข
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
สาธารณสุข
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
สาธารณสุข
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ต.ค.60 - ธ.ค.60 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
สาธารณสุ
หรือ ข
ชนิด LED สี

งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง

5,000
15,000
70,000
100,000

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

15
15
15
15

งานบริหารงานคลัง

12,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง

22,000
30,000
21,000
7,900

เฉพาะเจาะจง

30
30
30
30

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
3,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 46,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
5,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 60,000
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

17,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง

7
7
15
15
7
7
กําหนด หมายเหตุ
สงมอบ(วัน)
15

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาครุภัณฑ
ต.ค.60 - ก.ย.61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร
เม.ย.61 - ก.ย.61 วัสดุเครื่องแตงกาย
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื20,000
่น
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื30,000
่น

เฉพาะเจาะจง

30

สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข

เฉพาะเจาะจง

15
15
15
15
7
7
15

สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาธารณสุข
หนวยงาน
เจาของเงิน
กองศึกษา
กองศึกษา
กองศึกษา

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 700,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
60,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
70,000
แผนงานการพาณิชย
งานโรงฆาสัตว
10,000
งานโรงฆาสัตว
5,000
งานโรงฆาสัตว
30,000
งานโรงฆาสัตว
3,000
งานโรงฆาสัตว
2,000
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
50,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
30,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วิธีจัดหา

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7
7
7
7
7
กําหนด หมายเหตุ
สงมอบ(วัน)
7
15
15

ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองศึกษา
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
กองศึกษา
ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
กองศึกษา
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร
กองศึ
หรือกษา
ชนิด LED สี
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว
กองศึกษา
ต.ค.60 - ก.ย.61 คาอาหารเสริม (นม)
กองศึกษา
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการศึกษา
กองศึกษา
ครุภัณฑสํานักงาน
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล กองศึกษา
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน
กองศึกษา
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ
กองศึกษา
ธ.ค.60 - ก.พ.61 จัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่งยาว
กองศึกษา
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ครุภัณฑกีฬา
ม.ค. - มี.ค.61 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
กองศึกษา
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ธ.ค.60 - ก.พ.61 กอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) กองศึกษา
ก.พ. - มี.ค.61 กอสรางโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอยกองศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

110,000
50,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

15
7

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20,000

เฉพาะเจาะจง

7

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

17,000

เฉพาะเจาะจง

7

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา100,000
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
4,004,900
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา100,000

เฉพาะเจาะจง

7
200
7

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา180,000
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 99,000

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7
7

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา182000
เฉพาะเจาะจง
7
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 24,000
เฉพาะเจาะจง
7
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา600,000

ประกาศเชิญชวน

45

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา500,000
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึก1,000,000
ษา

ประกาศเชิญชวน

45
45

ประกาศเชิญชวน

ก.พ. - มี.ค.61 จัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองศึกษา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
กองศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ก.พ. - เม.ย.61 กอสรางสนามกีฬาบริเวณสํานักงานเทศบาลตํ
กองศึาบล
กษา
โคกตูม
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุสํารวจ
กองชาง
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุอื่น
กองชาง
ครุภัณฑกอสราง
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเครื่องเชื่อมโลหะ
กองชาง
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหารอกโซมือโยก
กองชาง
ครุภัณฑโรงงาน
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเครื่องเจียรไฟฟา
กองชาง

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000

เฉพาะเจาะจง

45

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา200,000

เฉพาะเจาะจง

45

ประกาศเชิญชวน

45

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

6,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,000
งานไฟฟาถนน
510,000
งานไฟฟาถนน
600,000
งานไฟฟาถนน
50,000
งานไฟฟาถนน
356,700
งานไฟฟาถนน
10,000
งานไฟฟาถนน
10,000
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
งานไฟฟาถนน
20,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วิธีจัดหา
เฉพาะเจาะจง

15
15
30
30
15
30
15
30
กําหนด หมายเหตุ
สงมอบ(วัน)
30

งานไฟฟาถนน
งานไฟฟาถนน

10,000
8,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

30
30

งานไฟฟาถนน

4,000

เฉพาะเจาะจง

30

ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาสวานไฟฟา
กองชาง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 6 (บริเวณคอสะพาน
กองชาง
สายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบานหวยจันทร ม.7
ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอบบาน นายปรีชกองช
า คูหาาง
(แยกถนนสายศาลาแพร) ชุมชนบานนิคม 3 ม.9
ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 4 (บริเวณคอสะพาน
กองชาง
สายโท-สายจัตวา) ชุมชนบานหวยเสารพัฒนา ม.14
ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 8 (บริเวณหลักองช
งทอลอด
าง
ถนน) ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม

งานไฟฟาถนน

2,000

เฉพาะเจาะจง

30

งานไฟฟาถนน

1,050,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

900,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

1,180,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

25,000

เฉพาะเจาะจง

90

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
งบประมาณ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
มี.ค. - ก.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอย 9 (ระหวางสายจั
กองชตาวาง งานไฟฟาถนน
สายทหาร) ชุมชนบานสระวัง ม.15 ต.โคกตูม
ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยแกวตา (แยกถนนทาง
กองชาง งานไฟฟาถนน
หลวงหทายเลข 3017) ชุมชนบานนิคมหมู 6 สามัคคี
ต.นิคมสรางตนเอง
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมระหวางถนนบ
กองชาางน งานไฟฟาถนน
วังน้ําดํา-ทางเขาอางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก ชุมชนบาน

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
990,000
ประกาศเชิญชวน
90
495,000

500,000

เฉพาะเจาะจง

90

ประกาศเชิญชวน

90

ม.ค. - มิ.ย.61
มี.ค. - ก.ย.61

ต.ค.60 - มี.ค.61

ม.ค. - มิ.ย.61

นิคมหมู 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมสรางตนเอง
กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยดงจําปา 10 กองชาง
บานดงจําปา 1 ม.1 ต.นิคมสรางตนเอง
กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบาน นางยุวกองช
ดี สิงหาง
เหาะ (แยกจากซอยวัดปราสาทนิมิต) ชุมชนบานโคก
ตูม 3 ม.2 ต.โคกตูม
กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานยายพัน กองชาง
หลวงสายโคกตูม-พระพุทธบาท) ชุมชนบานหนอง
แฝกเลื่อม ม.11 ต.โคกตูม
กอสรางถนน คสล.บริเวณถนนแยกเขาทรายอ
กองช
อนาง
ชุมชนบานนิคม 3 ม.9 ต.นิคมสรางตนเอง

งานไฟฟาถนน

247,500

เฉพาะเจาะจง

90

งานไฟฟาถนน

480,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานไฟฟาถนน

495,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานไฟฟาถนน

490,000

เฉพาะเจาะจง

90

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
งบประมาณ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางปรับปรุงถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้
กองชําง งานไฟฟาถนน
ภายในหมูบานทาเดื่อใหญ (จากสะพานหนาวัด-ทาง
แยกหนาที่ทําการผูใหญบาน) ชุมชนบานทาเดื่อ-คง
เจริญ ม.4 ต.นิคมสรางตนเอง
เม.ย. - ก.ย.61 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทตกองช
ิกคอน
าง งานไฟฟาถนน
กรีต บริเวณซอย 1 (ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชน
บานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทตกองช
ิกคอน
าง งานไฟฟาถนน

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
1,900,000
ประกาศเชิญชวน
90

1,200,000

ประกาศเชิญชวน

90

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

เม.ย. - ก.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
ม.ค. - มิ.ย.61
ม.ค. - มิ.ย.61
เม.ย. - ก.ย.61
เม.ย. - ก.ย.61
ต.ค.60 - มี.ค.61

กรีต บริเวณซอย 6 (ระหวางสายตรี-สายโท) ตอจาก
ของเดิมชุมชนบานซอย 5 ม.13 ต.โคกตูม
ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทตกองช
ิกคอน
าง
กรีต บริเวณซอย 7 ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม
ขุดลอกคลองน้ําซับ ชุมชบานหวยสม ม.6 กองชาง
ขุดลอกคลองหวยขมิ้น ชุมชนบานหนองถ้ํา มกองชาง
ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลอกคลองหวยซับเสือแมบ ชุมชนบานซับกองช
เสือแมบ
าง
สามัคคี ม.10 ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลอกคลองหวยซับเหล็ก ชุมชนบานนิคม กองชาง
ม.3 ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลอกคลองหวยวังน้ําดํา ชุมชนบานนิคม กองชาง
ม.6 ต.นิคมสรางตนเอง
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
เจาของเงิน
ขุดลอกลําหวยกระแทก ชุมชนบานทาเดื่อ กองชาง
ม.4 ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลอกลําหวยจันทร (ระหวางซอย 2-ซอย กองชาง
บานรวมใจหมู 16 ม.16 ต.โคกตูม
ขุดลอกอางเก็บน้ําบานซับเสือแมบ ชุมชนบากองช
นซับาเสืง อ
แมบสามัคคี ม.10 ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสม ชุมชนบานสระวังกองช
ม าง
ต.นิคมสรางตนเอง
ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย
กองชาง

งานไฟฟาถนน

1,370,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน
งานไฟฟาถนน

260,000
100,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

90
90

งานไฟฟาถนน

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

45,000

เฉพาะเจาะจง

90

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
งานไฟฟาถนน

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
500,000
ประกาศเชิญชวน
90

งานไฟฟาถนน

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

งานไฟฟาถนน

180,000

เฉพาะเจาะจง

90

(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย
กองชาง งานไฟฟาถนน
(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย
กองชาง งานไฟฟาถนน
(ระหวางสายเอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10
ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 ขุดลํารางพรอมวางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอย
กองชาง งานไฟฟาถนน
ศูนย ชุมชนบานหวยบง ม.8 ต.โคกตูม

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
งบประมาณ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
เม.ย. - ก.ย.61 ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณซฮยมะคาหาขา กองชาง งานไฟฟาถนน
ทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบานหนองขาม ม.7
ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ซอมสรางถนน คสล.บริเวณซอย 10 (ระหวากองช
งสายตรี
าง งานไฟฟาถนน
สายโท) ชุมชนบานหวยสม ม.6 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีกองช
ต บริเาวณ
ง งานไฟฟาถนน
ซอยดงจําปา 7 (ตอจากของเดิม) ชุมชนบานรักโคกสะ
อาด ม.11 ต.นิคมสรางตนเอง
เม.ย. - ก.ย.61 ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีกองช
ต บริเาวณ
ง งานไฟฟาถนน
สายเหมืองแร (สายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบานหนอง

280,000

เฉพาะเจาะจง

90

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

500,000

ประกาศเชิญชวน

90

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
240,000
เฉพาะเจาะจง
90

990,000
480,000

900,000

ประกาศเชิญชวน

90

เฉพาะเจาะจง

90

ประกาศเชิญชวน

90

หอย ม.9 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยปาป ชุมชนบ
กองชาานหมู
ง  งานไฟฟาถนน
400,000
8 สามัคคี ม.8 ต.นิคมสรางตนเอง
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนนบริเวณซอยกองชาง งานไฟฟาถนน
41,000
เอก-สายตรี) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนนบริเวณซอยกองชาง งานไฟฟาถนน
40,000
เอกฝงขวา) ชุมชนบานคีรีวงก ม.10 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 วางทอระบายน้ํา คสล.ลอดถนน บริเวณซอยนิ
กองช
คมาง งานไฟฟาถนน
40,000
ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา ม.3 ต.นิคมสรางตนเอง
คาวัสดุ
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุงานบานงานครัว
กองชาง งานสวนสาธารณะ
30,000
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง
กองชาง
งานสวนสาธารณะ
30,000
ต.ค. 60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง
กองชาง งานสวนสาธารณะ
30,000
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กองชาง งานสวนสาธารณะ
65,000
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุการเกษตร
กองชาง งานสวนสาธารณะ
200,000
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเครื่องตัดแตงพุมไม
กองชาง งานสวนสาธารณะ
10,200
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเครื่องตัดหญา
กองชาง งานสวนสาธารณะ
41,500
ครุภัณฑการเกษตร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ต.ค.60 - ก.ย.61 จัดหาเครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 1 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
51,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชนบานซอย
กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
450,000

เฉพาะเจาะจง

90

เฉพาะเจาะจง

90

เฉพาะเจาะจง

90

เฉพาะเจาะจง

90

เฉพาะเจาะจง

วิธีจัดหา
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

30
กําหนด หมายเหตุ
สงมอบ(วัน)
30
15
30
30

เฉพาะเจาะจง

30
30

เฉพาะเจาะจง

30

เฉพาะเจาะจง

90

เฉพาะเจาะจง

เม.ย. - ก.ย.61
เม.ย. - ก.ย.61
เม.ย. - ก.ย.61
เม.ย. - ก.ย.61

ม.13 ตโคกตูม
กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ําบริเวณชุมชนบานดงจํ
กองชาาปา
ง
2 ม.2 ต.นิคมสรางตนเอง
กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชบานสระวั
กองชงาง
ม.15 ต.โคกตูม
กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชบานสามพั
กองชานง
ตา ม.3 ต.โคกตูม
กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนอง
กองชาง
แกเตื่อย ม.4 ต.โคกตูม

ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนอง
กองชาง
ถ้ําพัฒนา ม.7 ต.นิคมสรางตนเอง
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนอง
กองชาง
แฝกเลื่อม ม.11 ต.โคกตูม
ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานหนอง
กองชาง
หอย ม.9 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานห
กองช
วยาง
ขมิ้น ม.1 ต.โคกตูม
ม.ค. - มิ.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานห
กองช
วยาง
จันทร ม.7 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 กอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบานห
กองช
วยาง
เสารพัฒนา ม.14 ต.โคกตูม

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
450,000
เฉพาะเจาะจง
90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

ต.ค.60 - มี.ค.61 กอสรางหอถังเหล็กเกบน้ํา บริเวณโรงฆาสัตกองช
วเทศ าง
บาลตําบลโคกตูม ม.2 ต.โคกตูม
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานซอยกองชาง
ต.โคกตูม
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานดงจํกองช
าปา าง
ม.2 ต.นิคมสรางตนเอง
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานสระวั
กองช
ง มาง
ต.โคกตูม
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา
เจาของเงิน
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานสามพั
กองช
นตาาง
ม.3 ต.โคกตูม
ม.ค. - มิ.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหนองแก
กองชาง
เตื่อย ม.4 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหนองแฝก
กองชาง
เลื่อม ม.11 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยขมิ
กองช้นาง
ม.1 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยห
กองช
วยสางม
ม.6 ต.โคกตูม
เม.ย. - ก.ย.61 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบานหวยเสาร
กองชาง
พัฒนา ม.14 ต.โคกตูม

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

450,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา
กําหนด หมายเหตุ
จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
สงมอบ(วัน)
360,000
เฉพาะเจาะจง
90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

360,000

เฉพาะเจาะจง

90

