
 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                      เทศบาลตาํบลนาเมือง    อาํเภอเสลภูมิ     จงัหวดัร้อยเอด็                                                                         แบบ ผด 2 ( 1/ 23 ) 

 
ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

1. ต.ค.55-ก.ย.56 
จัดซื7อหรือค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 
วารสาร/โฆษณา  สื.อหรือสิ.งพิมพ์ตา่ง ๆ 
เวบ็ไซด ์ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 18 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

2. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่ารับรอง เพื.อจ่ายเป็นคา่อาหารเครื.องดื.ม 
ค่าของขวญั  คณะบุคคล บุคคล ฯลฯ  

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

3. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าใชจ้่ายในการจดังานต่าง  ๆเช่น วนัปิย
มหาราช วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

25,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

4.  ม.ค.56-มี.ค.56 
โครงการฝึกอบรมเพื.อเพิ.มประสิทธิภาพ
และพฒันาขีดความสามารถศึกษาดูงาน 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

200,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

5. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
ต่าง  ๆของ ทต.นาเมือง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
7  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

6. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุสาํนักงาน สิ.งของเครื.องใชต้่าง ๆ  
เช่น กระดาษ ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

80,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

7. ต.ค.55-ก.ย.56 
ธงชาติ ธงตราสัญลกัษณ์ ตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 19 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

8. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าจดัซื7อหนังสือพิมพ ์ให้ ทต.นาเมือง 
และหมู่บา้นตา่ง ๆ  20 หมูบ่า้น 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

84,680.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 20 
ทุกวนั   
30  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

9. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุยานพาหนะ  เช่น  นํ7 ามนัเบรก  
แบตเตอรี.   ยางรถยนต ์ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 20 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

10. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุเชื7อเพลิงและหล่อลื.น เช่น นํ7ามนั
ดีเซล-เบนซิน ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

120,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 20 
15  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

 
                               



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                      เทศบาลตาํบลนาเมือง    อาํเภอเสลภูมิ     จงัหวดัร้อยเอด็                                                                         แบบ ผด 2 ( 2/ 23 ) 

 
ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

11. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าจดัซื7อสิ.งของเครื.องใชใ้นครัวเรือน 
เช่น ไมก้วาด  ไมถู้พื7น ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 20 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

12. ต.ค.55-ก.ย.56 ค่าจดัซื7อวสัดุคอมพิวเตอร์ 
สาํนักปลดั 

เทศบาล 
บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 20 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

13. ต.ค.55-มี.ค.56 โตะ๊พร้อมเกา้อี7   4  ชุด 
สาํนักปลดั 

เทศบาล 
บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

14. ต.ค.55-มี.ค.56 
โตะ๊ขาเหล็กพบัไดพ้ื7นปูโฟเมกา้ จาํนวน 
10 ตวั 

 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

15. ต.ค.55-มี.ค.56 
เกา้อี7พลาสติก เพื.อจ่ายเป็นคา่จดัซื7อเกา้อี7
พลาสติก จาํนวน 300 ตวั 

 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

90,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

16. ต.ค.55-มี.ค.56 
ตูเ้ก็บเอกสาร เพื.อจ่ายเป็นค่าจดัซื7อตูเ้กบ็
เอกสารตูก้ระจกบานเลื.อน (ไมม่ี มอก.)  
จํานวน  1  ตวั 

 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

4,500.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

17. ต.ค.55-มี.ค.56 
เต็นท์ เพื.อจ่ายเป็นค่าจดัซื7อเตน็ท ์จาํนวน 
4 หลงั 

 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

18. ต.ค.55-มี.ค.56 

เครื.องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื.อจ่ายเป็น
ค่าจดัซื7อเครื.องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดบั XGA  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 
ANSI Lumensจาํนวน 1 เครื.อง พร้อม
ติดตั7ง 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

19. ต.ค.55-มี.ค.56 
ชุดเครื.องเสียงติดรถยนตส์าํหรับงาน
กระจายเสียงประชาสมัพนัธ์พร้อมติดตั7ง  
จํานวน  1  ชุด 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

20. ต.ค.55-มี.ค.56 
ตูเ้ยน็ เพื.อจ่ายเป็นคา่จดัซื7อตูเ้ยน็ ขนาด 5 
คิวบิกฟุต 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

6,500.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 21 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

21. ต.ค.55-มี.ค.56 
เครื.องทํานํ7 าเยน็ เพื.อจ่ายเป็นค่าจดัซื7อ
เครื.องทํานํ7 าเยน็และร้อนแบบใชข้วด 
ขนาด 2 ก๊อก จาํนวน 1 เครื.อง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

6,500.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 22 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

22. ต.ค.55-มี.ค.56 

เครื.องตดัหญา้ เพื.อจ่ายเป็นค่าจดัซื7อเครื.อง
ตดัหญา้เป็นเครื.องตดัหญา้แบบสะพาย 
เครื.องยนตข์นาดไมต่ํ.ากวา่ 1.5 แรงมา้
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํ.ากวา่ 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จาํนวน 1 เครื.องราคา 5,000 
บาทและเครื.องตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน 
เครื.องยนตข์นาดไมต่ํ.ากวา่ 5 แรงมา้ 
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของลอ้ ประมาณ 
26 นิ7ว รัศมีตดัหญา้ไดก้วา้ง ไม่นอ้ยกวา่ 
20 นิ7ว ความจุถงันํ7 ามนัเครื.องยนตไ์ม่นอ้ย
กวา่ 1.5 ลิตร จาํนวน 1 เครื.องราคา 
10,000 บาท 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

15,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 22 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

23. ต.ค.55-มี.ค.56 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เพื.อจ่ายเป็นคา่จดัซื7อ
เครื.องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คจาํนวน 1 เครื.อง 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 2.50 
GHzมีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด 
DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 GBมี
หน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ขนาด
ความจุไมน่อ้ยกวา่ 640 GBมีจอภาพ LED 
รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 
1,366x786 pixelและมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 14 
นิ7วพร้อมอุปกรณ์ เมาส์ และกระเป๋า 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 22 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

24.  ม.ค.56-มี.ค.56 

ค่าจดัทาํโครงการเวทีประชาคมตาํบลนา
เมือง ในการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วม
จัดทําแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลนา
เมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 23 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

25. ม.ค.56-มี.ค.56 

ค่าจดัทาํโครงการเทศบาลเคลื.อนที.พบ
ประชาชนเพื.อรับฟังความคิดเห็น รับเรื.อง
ร้องทุกขอ์ยา่งใกลช้ิด รวดเร็ว เห็นสภาพ
ปัญหาอยา่งแทจ้ริง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

บริหารงานทั.วไป/
งานบริหารทั.วไป 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 23 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 
 

ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

26. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดทาํ
เอกสาร ค่าวารสารคา่จา้งเหมาโฆษณา สื.อ
ต่างๆ  สิ.งพิมพต์่างๆ ฯลฯ 

กองคลงั บริหารงานคลงั 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 25 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

27.   ต.ค.55-ก.ย.56 ค่าจดัทาํโครงการพฒันางานจดัเกบ็รายได ้ กองคลงั บริหารงานคลงั 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 25 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

28.  ม.ค.55-มี.ค.56 
ค่ารับรองเกี.ยวกบัหน่วยงานผูต้รวจ    เช่น   
จังหวดั กรม 

กองคลงั บริหารงานคลงั 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 25 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

29. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรพัยส์ินอื.นๆ 
ของกองคลงั 

กองคลงั บริหารงานคลงั 30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 25 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

30. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุสาํนักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  
แฟ้ม ฯลฯ 

กองคลงั บริหารงานคลงั 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

31. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุสาํนักงาน ของศนูยร์วมขอ้มูล
ข่าวสารการซื7อ/จา้ง อาํเภอเสลภมูิ 

กองคลงั บริหารงานคลงั 5,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

32. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มูล 
หมึก 

กองคลงั บริหารงานคลงั 65,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

33. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าจดัซื7อวสัดุเชื7อเพลิงหล่อลื.น เช่น 
นํ7 ามนัดีเซล เบนซิน ฯลฯ 

กองคลงั บริหารงานคลงั 70,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
15  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

34. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าจดัซื7อวสัดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยาง
รถยนต ์แบตเตอรี.ฯลฯ 

กองคลงั บริหารงานคลงั 30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

35. ต.ค.55-มี.ค.56 
เครื.องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื.อง 

กองคลงั บริหารงานคลงั 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 26 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

36. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินการตามโครงการสายตรวจร่วม
ใจป้องกนัภยั 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

18,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 27 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

37. ธ.ค.55-ก.พ.56 
ค่าดาํเนินการโครงการลดอบุตัิเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 28 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

38. ต.ค.55-มี.ค.56 

ค่าจดัซื7อวสัดุ อุปกรณท์ี.ใชใ้นการ
ดบัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิงนํ7 ายาเติมถงั
ดบัเพลิง สายฉีดนํ7าและอื.น ๆ ที.จาํเป็น 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 28 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

39. ต.ค.55-มี.ค.56 

ค่าจดัซื7อวสัดุ อุปกรณท์ี.ใชใ้นงานจราจร 
เช่น  แผงกั7น หรือกรวยจราจร และอื.น ๆ 
ที.จาํเป็น 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 28 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

40. ต.ค.55-มี.ค.56 
ชุดดบัเพลิง  จาํนวน  3  ชุด  
ชุดละ 15,000 บาท 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

45,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 28 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

41. ต.ค.55-มี.ค.56 

ไฟกระพริบสญัญานจราจรพลงังาน
แสงอาทิตยพ์ร้อมติดตั7งจาํนวน 1 ชุด ชุด
ละ  33,000  บาท 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

33,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 28 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

42. ต.ค.55-มี.ค.56 
ก่อสร้างโรงสูบนํ7าดบัเพลิงพร้อมติดตั7ง
ระบบสูบจ่ายนํ7 าดว้ยพลงังานไฟฟ้า 
บริเวณหนองผือ หมูท่ี. 18 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานรักษาความ
สงบภายใน 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 29 
45  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

43.   ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 30 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

44. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินโครงการมอบวฒุิบตัรบณัฑิต
นอ้ย 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 8,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 30 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

45. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินการโครงการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจาํนวน  11  คน  ๆ  
ละ  3,000  บาท 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 33,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 30 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

46. เม.ย.56-ก.ย.56 

ค่าดาํเนินการโครงการแข่งขนัทกัษะ
ทางการศกึษาระดบัอาํเภอระดบัจงัหวดั  
ประเทศ   เช่น  การแข่งขนัตอบปัญหา
ทางพระพทุธศาสนา ฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 31 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

47. ต.ค.55-มี.ค.56 
วสัดุสาํนักงานและวสัดกุารศึกษาสาํหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จํานวน 5 ศูนย ์

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 31 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

48. ต.ค.55-มี.ค.56 
เครื.องคอมพิวเตอร์ชนิดตั7งโตะ๊ พร้อม
เลเซอร์พริ7นเตอร์และโต๊ะวาง สาํหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จาํนวน 3 ชุด  

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 90,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 33 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

49. ต.ค.55-มี.ค.56 

ค่าปรับปรุง  ค่าบาํรุงรักษาและคา่
ซ่อมแซม ปพูื7นกระเบื7องศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นทรายขาว และติดตั7งมุง้ลวด ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ทั7ง 5 แห่ง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการศกึษา 100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 33 
7  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

50.   ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าจดัโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

51. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าโครงการอบรมเพื.อพฒันาศกัยภาพอสม. 
และศึกษาดงูาน 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 200,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

52. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินการโครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไขเ้ลือดออก 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 25,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

53. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าโครงการป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ เช่นโรคไขห้วดันก  ฯลฯ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

54. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าโครงการอบรมรสถานประกอบการ 
ร้านอาหารและแผงลอยจาํหน่ายอาหาร 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

55. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าจดัซื7อนํ7 ามนัเชื7อเพลิงและหลอ่ลื.น   
เช่น  นํ7 ามนัดีเซล ในการดาํเนินการ
ป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

56. ต.ค.55-มี.ค.56 
วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์เช่น ยา 
เวชภณัฑ ์นํ7 ายากาํจดักลิ.น ทรายอะเบท 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 36 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

57. ต.ค.55-มี.ค.56 ค่าจดัซื7อถงัขยะ เพื.อรองรับขยะในชุมชน 
สาํนักปลดั 

เทศบาล 
งานสาธารณสุข 100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 37 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

58. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าจดัซื7อไมก้วาด ที.โกยขยะ เข่งพลาสติก 
ฯลฯ เพื.อใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอย 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสาธารณสุข 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 37 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

59. ต.ค.55-มี.ค.56 เครื.องพ่นหมอกควนั จาํนวน 1 เครื.อง 
สาํนักปลดั 

เทศบาล 
งานสาธารณสุข 75,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 37 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

60. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการวนัสตรีสากลตาํบล
นาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

61. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต์รวมงานวนัผูสู้งอายุ ปี 2556 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

100,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

62. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการอบรมอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการในเขตตาํบลนา
เมือง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

63. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการศนูยพ์ฒันา
ครอบครัวในตาํบลนาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

64. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการเทศบาลตาํบลนา
เมืองร่วมใจให้ไออุ่น 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

90,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

65. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินโครงการสานสมัพนัธ์ผูสู้งอายุ
ตาํบลนาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 38 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

66. เม.ย.56-ก.ย.56 
โครงการซ่อมแซม ปรบัปรุงบา้นพกั
ครอบครัวผูย้ากไร้  ผูสู้งอาย ุคนพิการที.
ไมม่ั.นคง จาํนวน 1  หลงั 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 39 
15  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

67. ต.ค.55-มี.ค.56 

 
ค่าดาํเนินการโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสร้างความ
เขม้แข็งของสังคม 

30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 50 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

68. ต.ค.55-มี.ค.56 

 
ค่าดาํเนินการโครงการอบรมกฎหมาย
จราจร ส่งเสริมการขบัขี.ปลอดภยั พร้อมทาํ
ใบอนุญาตขบัขี. 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสร้างความ
เขม้แข็งของสังคม 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 50 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

69. ต.ค.55-มี.ค.56 

 
ค่าดาํเนินการโครงการรณรงคป์้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื7นที.ตาํบล
นาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสร้างความ
เขม้แข็งของสังคม 

50,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 50 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

70. ต.ค.55-มี.ค.565 

 
ค่าดาํเนินการโครงการเขา้ค่ายคณุธรรม
จริยธรรม 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานสร้างความ
เขม้แข็งของสังคม 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 50 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

71. ต.ค.55-มี.ค.56 
จัดซื7อวสัดอุุปกรณ์กีฬาให้แกห่มูบ่้านต่าง ๆ  
20 หมู่บา้นในเขตตาํบลนาเมือง 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

80,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

72. ต.ค.55-มี.ค.56 
โครงการแข่งขนักีฬานาเมืองสมัพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

150,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

73. ต.ค.55-มี.ค.56 

โครงการพฒันาศกัยภาพกีฬาตาํบลนาเมือง 
ในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนัระดบั
อาํเภอ จงัหวดั ประเทศ 

 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

40,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

74. ต.ค.55-มี.ค.56 
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาทอ้งถิ.นสมัพนัธ์
อาํเภอเสลภมูิ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

20,0000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

75. ต.ค.55-มี.ค.56 
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาเทศบาล
สมัพนัธจ์งัหวดัร้อยเอ็ด 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

76. ต.ค.55-มี.ค.56 
โครงการร่วมแข่งขนักีฬาหน่วยงาน 
อาํเภอเสลภมูิ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

17,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 51 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

77. ต.ค.55-มี.ค.56 
โครงการงานประเพณีเขา้พรรษาและ 
ออกพรรษา 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

70,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 52 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

78. เม.ย.56-ก.ย.56 
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตาํบล 
นาเมือง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 52 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

79.  เม.ย.56-ก.ย.56 โครงการประเพณีทอดเทียนวดัในพื7นที.
ตาํบลนาเมือง 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานศาสนาวฒันธรรม
นันทนาการ 

20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 52 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

80. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการผลิตปุ๋ยนํ7 าหมกั
ชีวภาพโรงเรียนบา้นขวา้งวิทยากร 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 5,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 54 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

81. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการผลิตปุ๋ยนํ7 าหมกั
ชีวภาพในหมูบ่า้นหมูท่ี. 5 และ 9 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 54 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

82. ต.ค.55-มี.ค.56 
ค่าดาํเนินการโครงการจดัตั7งธนาคารปุ๋ ยนํ7 า
หมกัชีวภาพตาํบลนาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 54 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

83. ต.ค.55-ก.ย.56 

จัดซื7อวสัด ุ อุปกรณ์ทางการเกษตรประจาํ
ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการ
เกษตรตาํบลนาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 54 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

84. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินการโครงการเขา้ค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม รุ่นที. 3 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 80,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 54 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

85. ต.ค.55-มี.ค.56 ค่าดาํเนินการโครงการอบรมยวุเกษตรกร 
สาํนักปลดั 

เทศบาล 
งานการเกษตร 20,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 54 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

86. เม.ย.56-ก.ย.56 
ค่าดาํเนินการโครงการจดัอบรมเครือข่าย
หมอดินตาํบลนาเมือง 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 55 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

87. ต.ค.55-มี.ค.56 
 
ซื7อวสัดุเคมีดา้นการเกษตร 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 20,000- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 55 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

88. ต.ค.55-มี.ค.56 

 
ค่าดาํเนินการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ
และการบาํรุงรักษาดูแลตน้ไม ้
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 55 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

89. ต.ค.55-มี.ค.56 

 
ค่าดาํเนินการโครงการปลกูหญา้แฝกเฉลิม
พระเกียรติ 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 55 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

90. เม.ย.56-ก.ย.56 

 
ค่าดาํเนินการโครงการรณรงคไ์ถกลบตอ
ซงัและฟางขา้ว 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 30,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 55 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

91. เม.ย.56-ก.ย.56 
 
ค่าดาํเนินการโครงการปลกูป่าชุมชุน 
 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 20,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 56 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 

92. เม.ย.56-ก.ย.56 
 
ค่าดาํเนินการโครงการปลอ่ยปลาเฉลิม
พระเกียรติ 

สาํนักปลดั 
เทศบาล 

งานการเกษตร 10,000.- - - 
ตกลงราคา 

หน้า 56 
5  วนั 

ขออนุมตัิจดัหาตาม
งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

93. ต.ค.55-ก.ย.56 

ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ เช่น คา่จดัทาํ
เอกสาร วารสารและค่าจา้งเหมาบริการเพื.อ
จ่ายเป็นคา่แรงงานให้ผูร้ับจา้งทาํการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ. ง ฯลฯ 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
20,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 41 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

94. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าจดัซื7อเครื.องใชส้าํนักงาน  เช่น  
กระดาษ  ปากกา แฟ้มฯลฯ 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
30,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 41 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

95. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุคอมพิวเตอร์  แผน่บนัทึกขอ้มลู  หมึก  
และโปรแกรมที.เกี.ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
50,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 41 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

96. ต.ค.55-ก.ย.56 
ซื7อวสัดุเชื7อเพลิงและหล่อลื.น   เช่น   
นํ7 ามนัดีเซลนํ7 ามนัเบนซิน   ฯลฯ 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
50,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 41 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

97. ต.ค.55-ก.ย.56 
วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น หลอดไฟ 
สายไฟ ฯลฯสาํหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 20 หมู่บา้น 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

98. ต.ค.55-มี.ค.56 
ตูเ้ก็บเอกสาร ตูก้ระจกบานเลื.อน 
 (ไมม่ี มอก.) 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
4,500.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

99. ต.ค.55-มี.ค.56 
 
ชุดรับแขกชนิดไม ้ จาํนวน 1  ชุด 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
15,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

100. ต.ค.55-มี.ค.56 
โตะ๊วางคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี7  จาํนวน 
1 ชุด 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
4,500.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

101. ต.ค.55-ก.ย.56 
จัดซื7อเครื.องดิจิตอลมลัติมิเตอร์ จาํนวน 1 
เครื.อง 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
3,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

102. ต.ค.55-ก.ย.56 ซื7อเครื.องตดัไฟเบอร์ จาํนวน 1 เครื.อง กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
5,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

103. ต.ค.55-ก.ย.56 ซื7อคีมย ํ7าหางปลาเปลือย จาํนวน 1 ตวั กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
8,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 42 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

104. ต.ค.55-ก.ย.56 จัดซื7อกลอ้งดิจิตอล จาํนวน 1 ตวั กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
10,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 43 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

105. ต.ค.55-ก.ย.56 
เครื.องคอมพิวเตอร์ชนิดตั7งโตะ๊ พร้อม
อุปกรณ์ จาํนวน  1  ชุด 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
35,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 43 

5  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

106. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที� 1  เริ.มตน้จาก
บา้นนางจนัเพญ็  ทบัชยั บา้นเลขที. 7 ถึง 
ถนน คสล.เดิม ระยะทาง 88 เมตรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื7นที.ไม่
นอ้ยกวา่ 352  ตารางเมตรตารางเมตรละ 
465 บาท ตามแบบมาตรฐานถนนคสล. 
อา้งอิงตามแบบมาตรฐานถนนคสล.ของ
กรมทางหลวงชนบท ลงลกูรังไหลท่าง
ขา้งละ 0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตาํบลนาเมือง 
จํานวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
163,700.- - - 

สอบราคา 
หน้า 43 

20  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

107. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 2 เริ.มตน้จากสาม
แยกบา้นนายจําลอง  เหมรา  เลขที.  89 ถึง
สามแยกบา้นนายแพง  นามบุตร  ระยะทาง 
169 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื7 นที. ไม่น้อยกว่า  676 ตารางเมตร 
ตา ร า ง เ ม ตร ล ะ  4 6 6  บ าท  ต าม แ บ บ
มาตรฐานถนน คสล.อา้งอิงแบบมาตรฐาน
ถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลง
ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตาํบล
นาเมืองจาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
315,000.- - - 

สอบราคา 
หน้า 43 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

108. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 3 เริ. มจากหน้า
บ้านนายทองใบถึงถนนลาดยาง รพช. 
(ดงกลาง-นาเมือง) ระยะทาง 110 เมตร  
กวา้ง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื7นที.ไมน่้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตาราง
เมตรละ 495 บาทตามแบบมาตรฐานถนน 
คสล. อ้างอิงแบบมาตรฐานถนน คสล.
ของกรมทางหลวงชนบท ลงลูกรังไหล่
ท า ง ข้า ง ล ะ  0 . 5 0  เ มต ร  พ ร้ อ มป้ า ย
โครงการ 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
217,800.- - - 

สอบราคา 
หน้า 43 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

109. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 5 เริ. มจากถนน 
คสล.เดิมขา้งวดัถึง บ้านนายสมควร  คํา
โคตรสูนย ์ระยะทาง 166 เมตร  กวา้ง 4.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื7นที.ไม่น้อย
กว่า 664 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 466 
บาทตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อา้งอิง
แบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมทาง
หลวงชนบทลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เ มต ร  พ ร้อ มป้ า ย โ คร ง ก า รต าม แบ บ
มาตรฐานเทศบาลตาํบลนาเมือง จํานวน 1 
ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
309,200.- - - 

สอบราคา 
หน้า 44 

40  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

110. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 7 เริ. มจากถนน 
คสล . เ ดิม ข้างว ัด สา มัค คีนา เ มือ ง ถึ ง 
ถนนลาดยาง รพช.(ดงกลาง-นาเมือง) 
ระยะทาง 155 เมตรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื7นที.ไม่น้อยกว่า 620 
ตารางเมตรตารางเมตรละ 466 บาท ตาม
แบบมาตรฐานถนน คสล. อ้างอิงแบบ
มาตรฐานถนน คสล. ของกรมทางหลวง
ชนบท ลงลูกรังไหล่ทางข ้างละ 0.50 
เ มตร พ ร้ อ มป้ า ยโ คร งก าร ตา มแบ บ
มาตรฐานเทศบาลตาํบลนาเมือง จาํนวน 1 
ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
288,700.- - - 

สอบราคา 
หน้า 43 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

111. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 10 เริ.มจากถนน
รอบหมู่บา้นเชื.อมถนน คสล.เดิม ระยะทาง 
125 เมตร  กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื7นที.ไม่นอ้ยกวา่ 500 ตารางเมตร   
ตารางเมตรละ 466 บาทตามแบบมาตรฐาน
ถนน คสล. อา้งอิงแบบมาตรฐานถนน 
คสล. ของกรมทางหลวงชนบทลงลูกรัง
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตาํบล
นาเมือง จาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
233,000.- - - 

สอบราคา 
หน้า 44 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

112. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 13 เริ.มจากบา้น
นายเขม็ทอง  จนัทภูมิถึงสามแยกไปวดั
ป่าบา้นทรายขาว ระยะทาง 220 เมตร  
กวา้ง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื7นที.ไมน่้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตาราง
เมตรละ 465 บาทตามแบบมาตรฐานถนน 
คสล. อา้งอิงแบบมาตรฐานถนน คสล. 
ของกรมทางหลวงชนบทลงลูกรังไหล่
ทางขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาล
ตาํบลนาเมือง จาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
409,600.- - - 

สอบราคา 
หน้า 45 

45  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

 

 



 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                      เทศบาลตาํบลนาเมือง    อาํเภอเสลภูมิ     จงัหวดัร้อยเอด็                                                                         แบบ ผด 2 ( 19/ 23 ) 

 
ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

113. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่ที� 19 เริ.มจากถนน 
คสล.เดิมหนา้บ้านนายผจญ  จิกแหลม่ ถึง
สามแยกไปวดัป่าบา้นทรายขาวระยะทาง 
133 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื7นที.ไม่นอ้ยกวา่ 532  ตารางเมตร 
ตารางเมตรละ 465 บาท ตามแบบ
มาตรฐานถนนคสล.อา้งอิงแบบมาตรฐาน
ถนน คสล. ของกรมทางหลวงชนบท ลง
ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานเทศบาลตาํบล
นาเมืองจาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
247,400.- - - 

สอบราคา 
หน้า 45 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

114. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 4 เริ.มจากบา้น
นายถาวร นาเมืองรักษ์เลขที. 129 ถึง
ถนนลาดยาง รพช. หน้าโรงเรียนบา้น
หนองหวา้ฯ ระยะทาง 130 เมตร  กวา้ง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื7นที.ไม่
นอ้ยกวา่ 520 ตารางเมตรตารางเมตรละ 
465 บาท ตามแบบมาตรฐานถนนคสล.
อา้งอิงแบบมาตรฐานถนนคสล. ของกรม
ทางหลวงชนบท ลงลกูรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตรพร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลตาํบลนาเมือง จาํนวน 1 
ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
242,000.- - - 

สอบราคา 
หน้า 45 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 



 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                      เทศบาลตาํบลนาเมือง    อาํเภอเสลภูมิ     จงัหวดัร้อยเอด็                                                                         แบบ ผด 2 ( 20/ 23 ) 

 
ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

115. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 16 เริ.มจากบา้น
นายประสิทธิq  ขนัเงินเลขที. 105 ถึงบา้นนาย
พิจิตร เลขที. 59 ระยะทาง  150 เมตร  กวา้ง 
5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื7นที.ไม่
นอ้ยกวา่ 750 ตารางเมตร ตารางเมตรละ
460 บาท ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. 
อา้งอิงแบบมาตรฐานถนน คสล.ของกรม
ทางหลวงชนบท ลงลกูรังไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน ทต.นาเมือง จาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
345,000.- - - 

สอบราคา 
หน้า 46 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

116 ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 18 จากบา้นนา
เมืองไปบา้นทรายขาวเริ.มจากถนน คสล.
เดิม บา้นนายจาํเนียร  นาเมืองรักษ์ ถึง 
บา้นนายสุริยา  นาเมืองรักษเ์ลขที. 111 หมู ่
18 ระยะทาง 54 เมตร  กวา้ง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื7นที.ไม่น้อยกวา่ 
216 ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  463 บาท
ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อา้งอิง
แบบมาตรฐานถนน คสล.ของกรมทาง
หลวงชนบท ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน ทต.นาเมือง จาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 46 

20  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

 



 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                                                                                                      เทศบาลตาํบลนาเมือง    อาํเภอเสลภูมิ     จงัหวดัร้อยเอด็                                                                         แบบ ผด 2 ( 21/ 23 ) 

 
ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

117. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที� 6  เริ.มจากถนน
เชื.อมทางเขา้วดัป่าโนนเมืองไปตามถนน
ลูกรังเดิม ระยะทาง 54 เมตร  กวา้ง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื7นที.ไมน่้อย
กวา่ 216 ตารางเมตร ตารางเมตรละ  463 
บาทตามแบบมาตรฐานถนน คสล. อา้งอิง
แบบมาตรฐานถนน คสล.  ของกรมทาง
หลวงชนบท ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตรพร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน ทต.นาเมือง จาํนวน 1 ป้าย 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 46 

20  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

118. ก.พ.56-ก.ย.56 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที� 18 
เริ.มจากที.นานายสมัภาษ นาเมืองรักษ ์ ไป
ตามถนนพื7นที.การเกษตร ระยะทาง 1,300 
เมตรกวา้ง 4.00 เมตร โดยลงลกูรังหนา
เฉลี.ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่ง
คนัทางตามแบบเทศบาลตาํบลนาเมือง 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
99,400.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 46 

30  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

119. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนนดินเพื�อการเกษตร หมู่ที� 17 
เริ.มจากถนน คสล.ทางเขา้หมูบ่า้น ถึงที.
นานายสมหมาย  สวสัดิqนที  ระยะทาง  
580 เมตรกวา้ง 6.00 เมตร  สูงเฉลี.ย  0.50 
เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งคนัทางตาม
แบบเทศบาลตาํบลนาเมือง 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
99,800.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 47 

45  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

 



 

 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

120. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างถนนดินเพื�อการเกษตร หมู่ที� 3

เริ. มจ ากที.นานายจํารัส  ศรีหานนท์  ถึง
หนองไฮ  ระยะทาง 1,040 เมตร กวา้ง 4.00 
เมตรสูงเฉลี.ย 1.00 เมตร พร้อมลงท่อ คสล. 
ปรับเกรดตกแต่งคนัทางตามแบบเทศบาล
ตาํบลนาเมือง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 
1 ป้าย 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
308,600.- - - 

สอบราคา 
หน้า 47 

45  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

121. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่ บ้ าน หมู่ที�  8 
ขนาดความจุ     10  ลูกบาศก์เมตร  ตาม
แบบมาตรฐานเทศบาลตําบลนาเมือง 
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
650,000.- - - 

สอบราคา 
หน้า 47 

45  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

122. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้างร่องระบายนํ0า คสล. หมู่ ที�  18  
จากบ้านนายสุเมท  ปากวิเศษ ถึงบา้นนาย
ประภสัสร นามสง่า ระยะทาง 117 เมตร
ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ลึกเฉลี.ย 0.60 เมตร 
พร้อมขยายไหล่ทางตามแบบเทศบาล
ตํา บ ลนา เ มือ ง พ ร้อ มป้ า ยโครง กา ร 
จํานวน 1 ป้าย 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
256,500.- - - 

สอบราคา 
หน้า 47 

45  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

 



 

 

 

แผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ลาํดับที. 

 
ช่วงเวลาที. 
ตอ้งจดัหา 

 
รายการ / จาํนวนหน่วย  ( หน่วย ) 

 
หน่วยงาน 
เจา้ของเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจดัหา 

กาํหนด 
ส่งมอบพสัดุ 

( วนั ) 

 
หมายเหตุ แผนงาน/งาน /

โครงการ 
จาํนวน  
( บาท ) 

ประเภท จาํนวน 
( บาท ) 

123. ก.พ.56-ก.ย.56 

ก่อสร้า ง ขยา ยไห ล่ท า ง คสล.  หมู่ ที�  7

เ ริ. มต้นจ าก บ้า นน างเ กษ ร วรวง ค์  ถึ ง
ถนนลาดยาง (ดงกลาง-นาเมือง) ระยะทาง  
160 เมตรกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ตามแบบเทศบาลตาํบลนาเมือง 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
60,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 47 

25  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

124. ก.พ.56-ก.ย.56 

เจาะบ่อบาดาลเพื�อการเกษตร จํานวน 5 
บ่อ ไดแ้ก่หมู่ที. 6, 7, 9, 16 และ 18 ตาม
แบบเทศบาลตาํบลนาเมือง 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 48 

15  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม

งบประมาณ 

125. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบส่งนํ7 า  
คลองส่งนํ7 าจาํนวน 4 สถานี 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
400,000- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 48 

7  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

126. ต.ค.55-ก.ย.56 
ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น จํานวน 11 แห่ง 
 

กองช่าง 
งานเคหะและ

ชุมชน 
100,000.- - - 

ตกลงราคา 
หน้า 48 

7  วนั 
ขออนุมตัิจดัหาตาม
ความจาํเป็นตลอดปี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- เพื.อโปรดพิจารณาอนุมตัิแผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
 

                 ( ลงชื.อ ) .......... ...เจา้หนา้ที.พสัดุ             ลงชื.อ ) .....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที.พสัดุ 
                            ( นางวราภรณ์   ชมภูพฤกษ ์ )                                                                                   ( นางชนิตา    รู้เกณฑ ์) 

 

-  เพื.ออนุมตัิแผนการจดัหาพสัดุ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 

( ลงชื.อ )........................................................ 
( นายมนตรี  บุญไชย ) 

ปลดัเทศบาล 
 

 �  อนุมตัิ 
� ไม่อนุมตั ิ
 

 

( ลงชื.อ )  ..................................................................... 
( นายบุญศรี  นาเมืองรักษ ์) 

นายกเทศมนตรีตาํบลนาเมือง 



 

 

 
 

แผนการจัดหาพัสดุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลนาเมือง 

อําเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 


