แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
แบบ ผด.2
ลําดับ

ช่วงเวลา

ที่

ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)

1 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จํานวน 58 ถัง

หน่วยงาน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักปลัดฯ

เงินรางวัล

วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

98,600

ตกลงราคา

5

99,000

ตกลงราคา

7

90,000

ตกลงราคา

7

27,200

ตกลงราคา

7

28,700

ตกลงราคา

7

96,500

ตกลงราคา

7

95,000

ตกลงราคา

15

90,000

ตกลงราคา

30

65,000

ตกลงราคา

30

ธรรมาภิบาล

2 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายไฟ Fiber Optic

สํานักปลัดฯ

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

3 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน
80-9198 สระแก้ว

สํานักปลัดฯ

4 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8035
สระแก้ว จํานวน 4 เส้น

สํานักปลัดฯ

5 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

6 มี.ค. 55 - เม.ย. 55 โครงการซ่อมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 80-9262 สระแก้ว สํานักปลัดฯ

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

7 มี.ค. 55 - เม.ย. 55 โครงการจัดทําเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น

กองวิชาการ

เงินรางวัล

และแผนงาน

ธรรมาภิบาล

8 มี.ค. 55 - เม.ย. 55 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายและตามสายของเทศบาล กองวิชาการ
ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
และแผนงาน
9 มี.ค. 55 - เม.ย. 55 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

กองวิชาการ

เงินรางวัล

และแผนงาน

ธรรมาภิบาล

หมายเหตุ

-2แบบ ผด.2
ลําดับ

ช่วงเวลา

ที่

ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
กองคลัง

11 เม.ย.55 - ก.ย.55 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น

กองคลัง

12 มี.ค.55 - ก.ย.55

กองช่าง

13 มี.ค.55 - ก.ย.55
14 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าวัสดุก่อสร้าง (ซื้อยางมะตอย)
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

เงินนอกงบประมาณ

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

10 มี.ค. 55 - ก.ย. 55 โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น

ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เงินงบประมาณ

เงินอุดหนุน

วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

60,000

ตกลงราคา

10

40,000

ตกลงราคา

10

300,000

ตกลงราคา

15

100,000

ตกลงราคา

15

400,000

สอบราคา

90

เฉพาะกิจ
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

กองช่าง

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

ไฟฟ้าและถนน

ธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

15 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 9

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
ไฟฟ้าและถนน

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

99,000

ตกลงราคา

30

16 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
ไฟฟ้าและถนน

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

97,000

ตกลงราคา

30

17 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าก่อสร้างถังกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด หมู่ที่ 3

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
ไฟฟ้าและถนน

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

70,000

สอบราคา

30

18 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
ไฟฟ้าและถนน

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

80,000

กรณีพิเศษ

60

19 มี.ค.55 - ก.ย.55

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไป

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

40,000

ตกลงราคา

30

หมายเหตุ

-3แบบ ผด.2
ลําดับ

ช่วงเวลา

ที่

ที่ต้องเริ่มจัดหา

รายการ/จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
กองช่าง

21 เม.ย.55 - ก.ย.55 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

กองช่าง

23 มี.ค.55 - พ.ค.55
24 มี.ค.55 - พ.ค.55
25 มี.ค.55 - พ.ค.55
26 มี.ค.55 - พ.ค.55
27 มี.ค.55 - พ.ค.55
28 มี.ค.55 - พ.ค.55
29

ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังศิลา

เม.ย.55 - ก.ย.55 โครงการจัดซื้อโต๊ะรับซากสัตว์

30 มี.ค.55 - ก.ย.55

โครงการซ่อมระบบไฮโดรลิครถกวาดดูดฝุ่น

วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

10,000

ตกลงราคา

30

70,000

ตกลงราคา

30

483,000

ตกลงราคา

30

99,000

ตกลงราคา

15

61,000

สอบราคา

15

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

79,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

98,000

ตกลงราคา

15

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

87,000

สอบราคา

15

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

98,800

สอบราคา

10

-

ตกลงราคา

15

99,500

ตกลงราคา

15

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา/

เงินรางวัล

งานบริหารทั่วไป

ธรรมาภิบาล

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังศิลา กองการศึกษา
ค่าจัดซื้อถังน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร
จํานวน ใบ
ค่าก่อสร้างเสาธงเหล็ก สูง 12 เมตร ที่โรงเรียน
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องเรียน ที่ 11,12,13
ค่าซ่อมแซมห้องน้ํา-ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา
ค่าจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

เงินนอกงบประมาณ

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

20 เม.ย.55 - ก.ย.55 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ชุด)

22 มี.ค.55 - พ.ค.55

เงินงบประมาณ

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ

10,000
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

หมายเหตุ

-4แบบ ผด.2
ลําดับ

ช่วงเวลา

ที่

รายการ/จํานวน (หน่วย)

ที่ต้องเริ่มจัดหา
31 มี.ค.55 - ก.ย.55 โครงการจัดซื้อสารเคมีพ่นยุงลาย
32 มี.ค.55 - ก.ย.55

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานฯ

หน่วยงาน

เงินงบประมาณ

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการจํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ฯ

กําหนด

กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ

เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

98,550

กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/

เงินรางวัล

133,000

ตกลงราคา

30

50,000

ตกลงราคา

30

225,960

สอบราคา

30

กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ

34 มี.ค.55 - ก.ย.55

วิธีจัดหา

ส่งมอบ(วัน)
ตกลงราคา
30

งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ

33 มี.ค.55 - ก.ย.55

เงินนอกงบประมาณ

โครงการติดตั้งสายพานลําเลียงขยะสํารอง ศูนย์กําจัดขยะฯ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ

ธรรมาภิบาล
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล
เงินรางวัล
ธรรมาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น
- หน่วยงานพัสดุกลาง ได้จัดทําแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................................................................
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
นักบริหารงานการคลัง 7

(ลงชื่อ)................................................................................................ผู้อนุมัติ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น

หมายเหตุ

