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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
1 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ขออนุมัติจัดหาตาม

500,000

ตกลงราคา

15

70,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

700,000

ตกลงราคา

15

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

750,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

3 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
4 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
200,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
460,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 400,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

50,000
100,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

100,000
68,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

70,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

9,600

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
6 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ขออนุมัติจัดหาตาม

500,000
40,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

40,000

ตกลงราคา

15

200,000
100,000
50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

500,000

ตกลงราคา

15

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

7 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํานักงาน

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
8 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ขออนุมัติจัดหาตาม

30,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

4,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000
ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

9 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

10 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

3,000

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
11 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
5,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
100,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 100,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

60,000
20,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

30,000
17,000
15,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

15,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

8,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

12 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
13 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน 1,500,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
350,000
งานบําบัดน้ําเสีย
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

150,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

10,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000
ตกลงราคา

15

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

15 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

ขออนุมัติจัดหาตาม

50,000
300,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

14 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

16 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
17 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานบริหารงานคลัง
5,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี

19 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ลําดับ

20,000
300,000
50,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

50,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

39,092,900
งานระดับมัธยมศึกษา 5,883,800
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

20 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
21 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
46,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
27,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

แผนงานเคหะและชุมชน

22 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1,000,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

35,000

ตกลงราคา

15

50,000

ตกลงราคา

15

35,000
5,000
200,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

23 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุงานบ้านงานครัว

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
24 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ขออนุมัติจัดหาตาม

40,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

15,000
45,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5,000
ตกลงราคา

15

1,000

ตกลงราคา

15

260,000
100,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

200,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

25 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

26 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

27 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
28 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
25,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
24,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
20,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

แผนงานเคหะและชุมชน

29 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

300,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

10,000

ตกลงราคา

15

200,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
30 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ
200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,900,000
งานบําบัดน้ําเสีย 1,500,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

5,000,000

ตกลงราคา

15

200,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

20,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

20,000
ตกลงราคา

15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

31 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

32 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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-

ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
33 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานบริหารงานคลัง
5,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี

34 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ลําดับ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

100,000
100,000
50,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

100,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
35 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
10,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
20,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

แผนงานเคหะและชุมชน

36 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3,200,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

15,000

ตกลงราคา

15

50,000

ตกลงราคา

15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
37 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
50,000
งานไฟฟ้าถนน
70,000
งานสวนสาธารณะ
50,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
800,000
งานบําบัดน้ําเสีย
300,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15
15

700,000

ตกลงราคา

15

1,320,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

150,000
600,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

200,000
ตกลงราคา

15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

38 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

39 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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-

ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
40 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานบริหารงานคลัง
200,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี

41 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ลําดับ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

300,000
200,000
400,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

100,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
42 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
250,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
110,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
2,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

แผนงานเคหะและชุมชน

43 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

11,100,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

100,000

ตกลงราคา

15

300,000

ตกลงราคา

15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
44 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
60,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000,000
งานบําบัดน้ําเสีย 2,000,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

3,000,000

ตกลงราคา

15

627,100
400,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

50,000

ตกลงราคา

15

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

45 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
46 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
600,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 100,000
ตกลงราคา 15
แผนงานเคหะและชุมชน

47 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

14,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

20,000

ตกลงราคา

15

400,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

10,000

ตกลงราคา

15

100,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

48 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
49 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
110,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 100,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

100,000

ตกลงราคา

15

1,600
2,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

40,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

8,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

50 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
51 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการเกษตร

ลําดับ

52 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ 1,500,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
30,000
งานบําบัดน้ําเสีย
100,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

40,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

10,000
15,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

100,000
ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

15

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

53 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

54 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

3,000

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
55 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
5,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
50,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
60,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

30,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

10,000
12,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

17,000

ตกลงราคา

15

แผนงานพาณิชย์
งานตลาดสด

5,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

56 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
57 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

58 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

ขออนุมัติจัดหาตาม

65,000

ตกลงราคา

15

100,000

ตกลงราคา

15

20,000

ตกลงราคา

15

10,000
25,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

5,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย
59 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

60 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
62 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
20,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
30,000
ตกลงราคา 15
แผนงานเคหะและชุมชน

63 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุเครื่องแต่งกาย

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

350,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

10,000

ตกลงราคา

15

50,000
60,000
60,000
60,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

60,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา
64 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุกีฬา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล

ขออนุมัติจัดหาตาม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
65 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุกีฬา

-

10,000

ตกลงราคา

15

200,000
100,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

300,000

ตกลงราคา

15

150,000

ตกลงราคา

15

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

66 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุกีฬา

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
67 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ขออนุมัติจัดหาตาม

690,000

ตกลงราคา

15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

50,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป

500,000
ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

15

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

68 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

69 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

400,000

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
70 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
200,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
200,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 200,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

200,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

100,000
30,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

50,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

8,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

71 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
72 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตกลงราคา

15

200,000
50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

300,000
100,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกีฬาและนันทนาการ

100,000

ตกลงราคา

15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

40,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย
74 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุการศึกษา

ขออนุมัติจัดหาตาม

150,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

73 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์

-

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

75 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสนาม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา
76 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุดนตรี

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
100,000
งานระดับมัธยมศึกษา
50,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
10,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)
ขออนุมัติจัดหาตาม

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

40,000

ตกลงราคา

15

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

10,000

ตกลงราคา

15

1,000

ตกลงราคา

15

40,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

77 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุดนตรี

78 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุสํารวจ

79 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่น

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ความจําเป็นตลอดปี
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา
80 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่น

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
ขออนุมัติจัดหาตาม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
10,000
ตกลงราคา 15 ความจําเป็นตลอดปี
งานระดับมัธยมศึกษา
10,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
10,000
ตกลงราคา 15
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

10,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

1,000
30,000
1,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

10,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

40,000

ตกลงราคา

15

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

81 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่น

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา
82 ต.ค.59-ก.ย.60 วัสดุอื่น

ลําดับ

83

84

ต.ค.59

ต.ค.59

รายการ / จํานวน (หน่วย)

โครงการเทศกาลถือศิลกินเจ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
40,000
ตกลงราคา 15 ขออนุมัติจัดหาตาม
งานไฟฟ้าถนน
ความจําเป็นตลอดปี
สํานักการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

12,000

ตกลงราคา

15

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
งานไฟฟ้าถนน

ประกวดราคา

120

600,000

สอบราคา

30

เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุขอื่น
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

85

ต.ค.59

ก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบการจราจรและติดตั้ง

86

ต.ค.59

ปรับปรุงถนนบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ 12.00x30.00 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร
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-

ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
87 ต.ค.59-ธ.ค.59 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,000,000
ประกวดราคา 15
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
งานบริหารทั่วไป
- จ้างเหมาออกแบบและจัดงาน

ลําดับ

88 ต.ค.59-ธ.ค.59 -เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล มีความจุไม่ต่ํากว่า 2 GB
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป็นเงิน 30,000 บาท

ตกลงราคา

15

57,000

ตกลงราคา

15

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

89 ต.ค.59-ธ.ค.59 - กล้องวีดีโอแบบ Full-HD มีระบบ Wifi-Function มีระบบ กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
กันสั่น พร้อมอุปกรณ์เสริมขาตั้งกล้อง จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 27,000 บาท
- โทรศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2,500

ก  
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
90 ต.ค.59-ธ.ค.59 -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท

ลําดับ

-เครื่องพิมพ์ Multifunctiob ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,600 บาท
-เครื่องพิมพ์ Multifunctiob แบบฉีกหมึก (Injet)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
-เครื่องสลับและกระจายสัญญาณ VGA (Video Matrix
Switch 4x4) สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 4 เครื่อง
พร้อมกัน สามารถเลือกและกระจายสัญญาณภาพและเสียง
ออกได้ 4 ช่อง รองรับความละเอียด 1920x1440 หรือมากกว่า

VGA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
-จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท

  . 2
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
62,800
ตกลงราคา 15
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
91 ต.ค.59-ธ.ค.59 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาค
งานกีฬาและนันทนาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
120,000
ตกลงราคา 15
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
180,000
ตกลงราคา 15

ลําดับ

92 ต.ค.59-ธ.ค.59 เก้าอี้ประชุมโครงใหญ่
-เบาะและพนักพิงหนัง ขาชุปโครเมี่ยม มีเหล็กคาดที่ขา
จํานวน 200 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
-เบาะและพนักพิงหนัง ปรับระดับความสูง-ต่ํา ได้ จํานวน 6 ตัว

ตัวละ 3,600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

261,600

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
93 ต.ค.59-ธ.ค.59 -เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
88,000
ตกลงราคา 30
500 วัตต์ ลักษณะเป็นตู้ลําโพงพลาสติกมีเครื่องขยายเสียง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
อยู่ในตัว รองรับ USB,SD Card ไมโครโพนไร้สาย 2 ตัว
ชาร์จไฟได้ในตัวเครื่อง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท

ลําดับ

-เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

เป็นเงิน 77,000 บาท ประกอบด้วย
-เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
-ลําโพง ขนาไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จํานวน 8 คู่
-เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์)
-ไมค์ลอย จํานวน 4 ตัว
-ขาตั้งไมค์ยาว จํานวน 2 ตัว
-ขาตั้งไมค์สั้น จํานวน 2 ตัว

ก  
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
94 ต.ค.59-ธ.ค.59 -เครื่องโปรเจคเตอร์ระดับความละเอียด WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า
3,200 Lm พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง จําวน 1 ชุด
-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ระดับความละเอียด WXGA

ลําดับ

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 LM จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,900 บาท

เป็นเงิน 53,800 บาท
-สายเชื่อมต่อ VGA ขนาด 20 เมตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
-สายเชื่อมต่อ VGA ขนาด 10 เมตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
2,000 บาท
-ขาแขวนโปรเจคเตอร์ จําวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
-กล่องแยกจอ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,600 บาท
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า
120 นิ้ว จําวน 2 ชุด ๆ ละ 10,400 บาท เป็นเงิน 20,800 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
94,200
ตกลงราคา 30
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
95 ต.ค.59-ม.ค.59 -เก้าอี้สําหรับประธานโครงใหญ่ ปรับระดับสูง-ต่ํา ได้ พนักพิง
สูง รับน้ําหนักได้ดี จํานว 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท
-ชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
-ตู้เก็บเอกสารแบบชั้นวางและตู้ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
80x40x156 เซนติเมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท
เป็นเงิน 26,000 บาท
-โต๊ะคอมพิวเตอร์สําหรับเจ้าหน้าที่ขนาดไม่น้อยกว่า
120x60x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ชั้น สําหรับใส่วัสดุ

ลําดับ

สํานักงาน พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับได้ จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 7,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
-โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 100x200x75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท
-โต๊ะสําหรับประธานในพิธีการเปิดประชุมหรือ
วิทยากรผู้บรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร

จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
237,800
ตกลงราคา 30
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

-โต๊ะหมู่บูชา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่
และมีโต๊ะแท่นบูชาครบชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท

-โต๊ะอเนกประสงค์
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร ใช้ในห้องประชุม
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ขาชุปโครเมี่ยมพับเก็บได้ จํานวน 45 ตัว

ตัวละ 2,100 บาท เป็นเงิน 94,500 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 เซนติเมตร พื้นไม้แท้แข็งแรง

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x74 เซนติเมตร ขาทําจากเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท
-โพรเดี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 80x55x115 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
96 ต.ค.59-ม.ค.60 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 76,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

76,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
97 ต.ค.59-ม.ค.60 1.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)พกพาง่าย กระตุก

ลําดับ

หัวใจโดยไม่ต้องติดแผ่นนําไฟฟ้ามีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

มีการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยมีระบบตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องเองโดยอัตโนมัติ จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 253,000 บาท

2.เครื่องชั่งน้ําหนัก
-แบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสุงและแสดงผล BMI อัตโนมัติ
พิกัดกําลังไม้น้อยกว่า 200 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท

-แบบดิจิตอลสําหรับเด็ก มีที่วัดส่วนสูงในตัว พิกัดกําลัง 20 กิโลกรัม

แถบวัดส่วนสูงเด็กไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร พร้อมรถวางเครื่อง

จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท
3.เครื่องดูดเสมหะ พร้อมรถเข็นวาง 1 เครื่อง 1 ลิ้นชัก เคลื่อนที่ได้

รถทําด้วยสแตนเลส เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟ้า
ปรับแรงดูดได้สูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 560 มิลลิเมตรปรอท
มีตัวกรองแบคทีเรีย มีกระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น
พร้อมสายดูดของเหลว จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข 1,001,000
สอบราคา 60
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
4.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Channel วิเคราะห์ผลโดย
อัตโนมัติ มีจอภาพแสดงรูปคลื่น บันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยได้
มีวงจรกรองสัญญาณรบกวน พร้อมรถเข็นวางมีล้อเลื่อน ทําด้วย

แสตนเลส มี 1 ลิ้นชัก จําวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 172,900 บาท

5.เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด ประมวลผลไม่เกิน 5 วินาที
สามารถเรียกดูผลย้อนหลัง จําวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,600 บาท

เป็นเงิน 11,200 บาท
6.เครื่องครวจวัดระดับไขมันและน้ําตาลในเลือด สามารถตรวจได้
ทั้ง 3 ชนิด Glucose,Chqlesteral,Triglyceride จําวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 14,000 บาท
7.เครื่องตรวจออกซิเจนในเลือด แบบหนีบนิ้วแสดงผลเป็นกราฟ

และตัวเลข พร้อมกระเป๋าเก็บรักษา จําวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
8.เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ พร้อมอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย

ชุดัวหตรวจ สายชาร์จ ไฟพร้อมถ่าน เจลอัลตร้าซาวด์
พร้อมประเป๋าใสเครื่อง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
9.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน มีระบบการ

พิมพ์ผลการวัดได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท
10.เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยรังสีอินฟราเรด ความละเอียด

ของอุณหภูมิที่ 0.1 องศาเซลเซียส จําวน 3 เครื่อง ๆ ละ
4,700 บาท เป็นเงิน 14,100 บาท
11.ชุดส่องตรวจหลอดลม Laryngoscope แบบ 4 Blade
ประกอบด้วย แผ่นส่องตรวจและด้ามถือ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 48,400 บาท
12.เตียงวัดความยาวเด็ก จําวน 1 เตียง เป็นเงิน 2,800 บาท
13.เตียงหัตถการกายภาพบําบัดพร้อมเบาะขนาดไม่น้อยกว่า

100x200x50 เซนติเมตร พร้อมหมอน จํานวน 2 เตียง
เตียงละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
14.โต๊ะเมโยพร้อมถาดสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 33x48 เซนติเมตร

ขาโต๊ะแข็งแรงมีล้อเลื่อน ปรับระดับความสูงต่ําได้ จําวน 1 ตัว

เป็นเงิน 7,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
15.รถเข็น 2 ตะกร้า ทําด้วยสแตนเลสขนาไม่น้อยกว่า
40x70x15 เซนติเมตร ใส่ลูกล้อ 4 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ
12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
16.รถเข็นฉีดยา 1 ลิ้นชัก ทําด้วยสแตนเลส ชั้นมีขอบสูง 5 เซนติเมตร

ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร จํานวน 3 คัน ๆ ละ

9,600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
17.รถเข็นฉุกเฉิน ประกอบด้วย 5 ลิ้นชัก,CPR Board
เสาน้ําเกลือปรับสูงต่ําได้ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 55,500 บาท
เป็นเงิน 111,000 บาท
18.รถเข้นผ้าเปื้อน โครงทําด้วยสแตนเลสบุลวดตาข่ายทั้ง 4 ด้าน

ขนาดไม่น้อยกว่า 60x105x70 เซนติเมตร ใส่ลูกล้อยาง 4 ล้อ

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท
19.รถเข็นผู้ป่วย
-ชนิดนอน ปรับระดับได้ ส่วนของศรีษะปรับยกด้วยระบบ
ไฮโดรลิก จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 45,000 บาท
-ชนิดนอน ประกอบด้วยเสาน้ําเกลือทําด้วยเหล็ก 1 อัน
ราวกั้นเตียง จําว น2 คัน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

-ชนิดนั่ง จําวน 2 คัน ๆ ละ 6,900 เป็นเงิน 13,800 บาท
20.รถตะแกรงล้างแผล พร้อมฝาครอบโครงสร้างทําด้วยสแตนเลส
ขนาด้านบนไม่น้อยกว่า 38x54 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร

มีกรวยสี่เหลี่ยมใต้ตะแกรง พร้อมถังขยะสแตนเลส 1 ใบ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 6,600 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท
21.เสาน้ําเกลือสแตนเลส ทําด้วยสแตนเลสแบบ 4 ขา ใส่ลูกล้อ
ปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 2 เสา ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

98 ต.ค.59-ม.ค.60 1.เครื่องซัก-อบผ้า ฝาหน้า ขนาดซักไม่ต่ํากว่า 13 กิโลกรัม
อบ 7 กิโลกรัม ซักและอบใสขั้นตอนเดียวกัน จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 40,000 บาท
2.ตู้กดน้ําร้อน-น้ําเย็น มีหัวก๊อกจ่ายน้ํา น้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว

เป็นเครื่องทําน้ําร้อน-เย็นแบบตั้งพื้นมีระบบกรองน้ําในตัว
เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
3.ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 9 คิวบิกฟุต จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

80,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
99 ต.ค.59-ม.ค.60 ผ้าม่านกันแสงแดดและความร้อน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
260,000
ตกลงราคา 60
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ขนาดพื้นที่ประมาณ 165 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 210,000 บาท

ผ้าม่านเวที แบบตกแต่งหัวหลุยส์และมีชายครุย พร้อมอุปกรณ์

ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 33 ตารางเมตร จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 50,000 บาท
100

ต.ค.59-ม.ค.60 1.เครื่องออกกําลังกาย บริหารเอว-สะโพกคู่ แบบนั่งและยืน
พร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,200 บาท
2.เครื่องออกกําลังกายบริหารข้อเข่า ขา แบบจักรยานล้อเหล็ก

นั่งตรงพร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท
3.เครื่องออกกําลังกายบริหารขา สะโพก หัวไหล่
แบบโยก-วิ่งสลับเท้าพร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,000 บาท

4.เครื่องออกกําลังกายบริหารบิดลําตัว-หัวไหล่ แบบวงล้อเดียว

พร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,600 บาท
5.เครื่องออกลําลังกายบริหารสะโพก หัวไหล่ แบบโยก-เดิน
สลับเท้า เพลาคู่พร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

92,800

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
101 ต.ค.59-ม.ค.60 บันไดขึ้นเตียงสแตนเลส แบบ 1 ขั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 9x16x9 นิ้ว
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
5,400
ตกลงราคา 30

ตัวโครงทําด้วยสแตนเลส พื้นเหยียบปูด้วยยาง จํานวน 3 อัน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

อันละ 1,800 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท
102

ต.ค.59-ม.ค.60 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 21,000 บาท
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดํา(30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท
4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet printer จํานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 4,300 บาท
5.เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา ระบบเข็มกระแทก
แบบดอทเมตริกซ์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
6.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

197,100

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
103 ต.ค.59-ม.ค.60 ราวจับเดินชนิดแบบคู่ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
สูง 90 เซนติเมตร พร้อมฐาน จํานวน 1 ชุด
ลําดับ

104

ต.ค.59-ม.ค.60 รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตัวรถยนต์
และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 9,000,000 บาท

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการสาธารณสุข
15,000
ตกลงราคา 15
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 9,000,000

ประกวดราคา

120

2,000

ตกลงราคา

15

288,000

ตกลงราคา

30

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

105

ต.ค.59-ก.พ.60 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

106

ต.ค.59-มี.ค.60 เก้าอี้ประชุมโครงใหญ่ เบาะและพนักพิงหนัง ขาชุบโครเมี่ยม
มีเหล็กคาดที่ขา จํานวน 240 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 288,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
107 ต.ค.59-มี.ค.60 -เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้งระบบโปรแกรมและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ที่ค่าผิดพลาด
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
69,000
ตกลงราคา 30
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ถึง 30 องศา ใช้ได้กับระบบ Windows XP 7 จํานวน 6 เครื่อง

เครื่องละ 6,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท
-เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด เชื่อมต่อด้วย Port Usb ใช้ไดรเวอร์

แบบ CCID สามารถอ่านและเขียนบัตรประจําตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A,B และ C)
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
108

ต.ค.59-มี.ค.60 เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น ระดับความแรงของลมสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 306 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

22,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
109 ต.ค.59-มี.ค.60 กล้องวีดีโอบันทึกด้วยระบบหน่วยความจําในตัวกล้อง ขนาด
ความจําไม่น้อยกว่า 32 GB มีระบบส่งสัญญาณบิตเรทสูง
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
32,000
ตกลงราคา 30
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า 50 Mbps มีระบบเซนเซอร์รับภาพที่สามารถถ่าย
ภาพในที่แสงน้อยได้ มีระบบถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า

9 ล้านพิกเซล หน้าจอแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้วพร้อม
อุปกรณ์เสริม และขาตั้งกล้อง ชุดทําความสะอาดเลนส์ แบตเตอรี่

สํารอง จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,000 บาท
110

ต.ค.59-มี.ค.60 รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

787,000

สอบราคา

60
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
111 ต.ค.59-มี.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 21,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท
-เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท
-เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
ลําดับ

112

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
138,800
ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ต.ค.59-มี.ค.60 เครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบเปิดฝาด้านบน ความจุไม่น้อยกว่า สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

12,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
113 ต.ค.59-มี.ค.60 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8,700,000
ประกวดราคา 120
ลําดับ

12 ลูกบาศก์เมตร ทําจากเหล็กปลอดสนิม พร้อมติดตั้งเครื่อง แผนงานเคหะและชุมชน

ยกถังขยะสาธารณะติดตั้งอยู่ท้ายตู้บรรจุขยะ ทํางานด้วย
ระบบไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตัวรถและอุปกรณ์ จํานวน 2 คัน
คันละ 4,350,000 บาท เป็นเงิน 8,700,000 บาท
114

ต.ค.59-มิ.ย.60 ปรับปรุงอาคารจอดรถเก็บขยะ (หนองกระทุ่ม)
โดยทําการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาของเดิม พร้อมติดตั้ง
หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ประมาณ 2,078 ตารางเมตร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 1,270,000

สอบราคา

90

สอบราคา

90

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และทําการรื้อถอนดวงโคม พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิม

และทําการติดตั้งใหม่
115

ต.ค.59-มิ.ย.60 ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ํา
โดยทําการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานจอดรถ
หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมประมาณ 1,450 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ความยาวรวม 95.00 เมตร

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

800,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
116 ต.ค.59-มิ.ย.60 ก่อสร้างลานล้างรถเก็บขยะ
โดยทําการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ประมาณ 55 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
ความยาวรวม 76.00 เมตร และเดินระบบเชื่อมท่อน้ํา
ลําดับ

117

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน
265,000
ตกลงราคา 90
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ต.ค.59-มิ.ย.60 1.กล้องวัดมุมแบบประมวลผล (Total Station) เป็นกล้องวัดมุม สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
และวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน และ
งานไฟฟ้าถนน
สามารถหมุนได้รอบตัวการวัดมุมใช้ระบบ Absolute Continuous

ในสภาวะทํางานปกติสามารถวัดระยะทางได้
ไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร ฯลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท
2.ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามเป็นเครื่องมือ
สําหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นในสนาม (In-Place Density)

ของวัสดุที่มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ว ฯลฯ
เป็นเงิน 40,000 บาท
3.ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว 4 เมตร
เป็นเงิน 4,800 บาท
4.ล้อวัดระยะทางแบบเป็นวัดระยะทางได้ 10 กิโลเมตร

-

363,300

ตกลงราคา

90
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

เป็นเงิน 12,000 บาท
5.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 30.00 เมตร
เป็นเงิน 3,000 บาท
6.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 50.0 เมตร
เป็นเงิน 3,500 บาท
118

119

ต.ค.59-ส.ค.60 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
ศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ต.ค.59-ส.ค.60 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

20,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

300,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
120 ต.ค.59-ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

121

122

123

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ต.ค.59-ส.ค.60 โครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

264,000
136,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ต.ค.59-ส.ค.60 โครงการเยาวชนรักดนตรี
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้าง/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

400,000
400,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ต.ค.59-ก.ย.60 รถยนต์โดยสาร จํานวนที่นั่งไม่ต่ํากว่า 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป 4,500,000
ดีเซลไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี 4 สูบ 180 แรงม้า พร้อมเกียร์
งานบริหารทั่วไป
อัตโนมัติ 7 จังหวะ (DSG) เบาะ VIP คู่หน้าหนังแท้พร้อม
ที่วางแขน พนักพิงปรับไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ประกวดราคา

60

สํานักการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
124 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ลําดับ

125

126

127

128

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน

500,000
500,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

100,000

ตกลงราคา

15

2,000,000

ตกลงราคา

15

800,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

300,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงนทางวิชาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนาวิถีชีวิติแบบเศรษฐกิจพอเพียง
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

-

สํานักการศึกษา แผนงนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
129 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการวัดผลและประเมินผล
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

130

131

132

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
30,000
ตกลงราคา 15
40,000
ตกลงราคา 15

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการห้องเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษเข้ม
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยามราชสามัคคี)
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1,960,000
40,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

365
30

80,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

2,450,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

365
30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
133 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการวิจัยทางการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

134

135

136

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
32,000
ตกลงราคา 15
48,000
ตกลงราคา 15

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
-ค่าอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

100,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

50,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

400,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
137 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการอาหารสําหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 16,085,000
(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
งานระดับมัธยมศึกษา
-ค่าอาหาร
ประกวดราคา 365
-ค่าน้ําแข็งน้ําดื่ม
ตกลงราคา 90
ลําดับ

138

139

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ขนาดกว้าง

8.00x16.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อกยว่า 128 ตารางเมตร
หรือพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา 1,000,000
1,000,000
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

760,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

สอบราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
140 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
-ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,วิทยากร
-ค่าวัสดุสํานักงาน
-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลโรงเรียนปลอดขยะ
-ของที่ระลึก
ลําดับ

141

ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste)
-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุการเกษตร
-จ้างเหมายานพาหนะ
-ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่มและค่าวิทยากร
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้างทําสื่อ วัสดุคอมพิวเตอร์
ถ่ายเอกสาร วัสดุสํานักงาน
-ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกคัดแยกขยะอินทรีย์
-ของที่ระลึก

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

15,000
36,000
30,000
14,000
500
4,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15
15
15

439,000
18,000
171,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15

156,000
6,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
7

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
142 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการตลาด
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
20,000
ตกลงราคา 15
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

143

ต.ค.59-ก.ย.60 ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูและระบบผลิต สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 14,000,000
ปุ๋ยอินทรีย์สและกระแสดไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรายจ่ายอื่น

จ้างที่ปรึกษา

360

144

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,500,000
โดยทําการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
งานบําบัดน้ําเสีย
40 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ประกวดราคา

180

145

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยลําปรุ 2/2 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,200,000
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง
งานบําบัดน้ําเสีย

สอบราคา

150

2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 294 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 404 ตารางเมตร
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
146 ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนช้างเผือก ซอย 8 ก่อสร้างท่อ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,014,000
ประกวดราคา 150
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย
พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 234 เมตร ก่อสร้างผิว
ลําดับ

จราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,106 ตารางเมตร
147

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ (หมู่บ้านดีเยี่ยม) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,500,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย

ประกวดราคา

210

ประกวดราคา

150

พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 442 เมตร ก่อสร้าง

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 44 ม. ก่อสร้างผิวจราจร
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,770 ตารางเมตร
148

ต.ค.59-ก.ย.60 ปรับปรุงรางระบายน้ําภายในชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม ระยะที่ 3 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,500,000
ก่อสร้างรางระบายน้ําฝั่งขวามือจากปากทางเข้า(หน้าตลาด)
งานบําบัดน้ําเสีย
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 1.50x1.00 เมตร ความยาว 224 เมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 83 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร

ค.ส.ล.0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 99 ตารางเมตร
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
149 ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ําในเขตเทศบาล ช่วงที่ 2 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 7,850,000
ประกวดราคา 240
ก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ํา ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 1.50 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย
ลําดับ

ยาวประมาณ 339 เมตร ต่อจากช่วงที่ 1 (Sta.415 ถึง Sta 709

และ Sta 830 ถึง Sta.875)
150

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยท่าตะโก แยกขวามือ (โอเซี่ยนกลาส) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย

930,000

สอบราคา

120

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยหลังบ้านพักรถไฟ ถึงหนองหัวลาว สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,228,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย
พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 176 เมตร ก่อสร้างคืนผิว

สอบราคา

120

พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ 209 เมตร ก่อสร้าง
ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 475 ตารางเมตร
151

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังท่อระบายน้ํา หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ประมาณ 197 ตารางเมตร ก่อสร้างกัตเตอร์น้ํา 1 จุด
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
152 ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนการเคหะ ซอย 1-12
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,814,000
ประกวดราคา 150
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย
ลําดับ

พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 552 เมตร ก่อสร้าง
ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,811 ตารางเมตร
153

ต.ค.59-ก.ย.60 ก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนมิตรภาพ (ซอยข้างวัดโคกพรม) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,500,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
งานบําบัดน้ําเสีย

ประกวดราคา

180

พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 323 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร

ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,300 ตารางเมตร
154

ต.ค.59-ก.ย.60 ปรับปรุงอาคารระบบบําบัดน้ําเสีย ปรับปรุงงานหลังคา
งานสีภายนอก งานฝ้าเพดาน งานเทพื้น คสล.หน้าอาคาร
งานประตู งานอุปกรณ์และสุขภัณฑ์

550,000

สอบราคา

90

155

ต.ค.59-ก.ย.60 จ้างที่ปรึกษาจัดทําข้อกําหนด เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนใน สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 8,000,000

จ้างที่ปรึกษา

360

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โดยวิธีคัดเลือก
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
156 ต.ค.59-ก.ย.60 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
629,000
สอบราคา 90
อากาศพร้อมติดตั้ง)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 9 เครื่อง
เครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 396,000 บา
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท
ลําดับ

ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท
157

ต.ค.59-ก.ย.60 เครื่องร่อนปุ๋ยหมักกําลังผลิตไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
พร้อมสายพานลําเลี่ยงและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

985,000

สอบราคา

120

158

ต.ค.59-ก.ย.60 สายพานลําเลียงและลูกกลิ้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 8,300,000

ประกวดราคา

150

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
159 ต.ค.59-ก.ย.60 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน พร้อมกระบะแบบเปิด สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,119,000
ประกวดราคา 150
ข้างเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จํานวน 1 คัน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลําดับ

160

ต.ค.59-ก.ย.60 เครื่องสูบน้ําแบบ Self-Priming พร้อมค่าติอตั้ง ขนาดท่อ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,600,000
ดูดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว อัตราการสูบไม่น้อยกว่า

ประกวดราคา

150

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

150 ลิตรต่อวินาที ที่ความสูง 12.5 เมตร โดยติดตั้งเข้า
ระบบท่อส่งน้ําเดิม พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมแบบปรับรอบ
เพื่อเพิ่มอัตราการสูบ (inverter) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
1,300,000 บาท เป็นเงิน 2,600,000 บาท
161

ต.ค.59-ก.ย.60 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณหน้าประตูระบายน้ําข่อยงาม สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000,000
สําหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ําพร้อมอุปกรณ์
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ควบคุมการระบายน้ํา

ประกวดราคา

210

162

ต.ค.59-ก.ย.60 เพิ่มประสิทธิภาพรางระบายน้ําข้างจวนผู้ว่า (รางระบายน้ํา สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,800,000
เมืองหลัก) ขยายรางระบายน้ําหน้าตะแกรงดักขยะราง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ประกวดราคา

150

ระบายน้ําข้างจวนผู้ว่า ให้สามารถยกตะแกรงเมื่อระดับน้ําสูงขึ้น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
163 ต.ค.59-ก.ย.60 โครงการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
งานสวนสาธารณะ
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
90,000
ตกลงราคา 15
-วัสดุอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
60,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

164

165

พ.ย.59

พ.ย.59

โครงการงานลอยกระทง
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
เครื่องพ่นยุงชนิดหมอกควัน แบบสะพายไหล่ สามารถพ่นสาร

สํานักการศึกษา

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เคมีที่แตกตัวเป็นฝอยละอองหมอกควัน ขนาด 0.1-60 ไมครอน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

200,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานสาธารณสุขอื่น

160,000

ตกลงราคา

60

10,000

ตกลงราคา

30

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6.5 ลิตร น้ําหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน

9 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท เป็นเงิน
160,000 บาท
166

พ.ย.59

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุขอื่น
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
167
พ.ย.59 -เครื่องเปรียบเทียบมาตรฐานเสียง (Sound Calibrator)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท
-เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Levelmeter)
ชนิด Tupe 2 มาตรฐาน ANSI/IEC สามารถวัดถ่วงน้ําหนัก
เสียงได้ A,C และ Z (Linear) ตอบสนองต่อเสียงทั้งชนิด
Fast,Slow และ Lmpulse สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะผล
ลําดับ

สรุปของข้อมูลหรือรายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลลงบนหน่วย

ความจําชนิด SD และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางพร์อท USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์ควบคุมการทํางานและ

ขาตั้งเครื่องมือ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท
-เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําดื่ม (pH-Meter)
แบบกันน้ําได้ มีช่วงการตรวจวัดค่า 0-14 pH ค่าความคลาดเคลื่อน
± 0.02 pH หน้าจอแสดงผลชนิด LCD สามารถวัดอุณหภูมิทั้ง
ในหน่วยเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุขอื่น
187,500
ตกลงราคา 60
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

-เครื่องวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ํา (Total

Dissolved Solid : TDS) เป็นเครื่องมือดิจิตอลใช้สําหรับ
วัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ําโดยจะวัดหน่วยเป็น

ppm (ส่วนในล้านส่วน) มีช่วงการตรวจวัดไม่ต่ํากว่า 0-9990 ppm

ค่าความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดไม่เกิน ± 3% หน้าจอ
แสดงผลชนิด LCD จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท
168

พ.ย.59

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

เป็นเงิน 95,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

95,000

ตกลงราคา

30

  . 2
) 67

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (

-

ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
169
พ.ย.59 -เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 119,300
ตกลงราคา 30
-เตาปะยางอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เป็นเงิน 16,000 บาท
-บล็อคลมยาว ขนาด 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 30,000 บาท
ลําดับ

-ปากกาจับเหล็ก ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท

-รอกโซ่ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,800 บาท
170

พ.ย.59

รถขุดไฮดรอลิก ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน

975,000

สอบราคา

45

รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ติดตั้งเครน สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,500,000
สลิง ขนาด 4 ตันเมตร เครนสามารถยกและยืดสูงได้ไม่น้อยกว่า
งานสวนสาธารณะ
12 เมตร พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 คัน

ประกวดราคา

60

ปากบุ้งกี๋ กว้าง 500 มิลลิเมตร ระยะขุดไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า

งานสวนสาธารณะ

4,000 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งใบดันดิน จํานวน 1 คัน
171

พ.ย.59
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
172 พ.ย.59-ธ.ค.59 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
70,000
ตกลงราคา 15
-ค่าอาหาร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ลําดับ

173

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ตรอกสวายเรียง ก่อสร้างถนน สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,850,000
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00-8.80 เมตร ยาว
งานไฟฟ้าถนน
ประมาณ 698.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
5,210 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพักใต้ผิวจราจร จํานวน 144 ฝา

ประกวดราคา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
174 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนไชยณรงค์ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,620,000
สอบราคา 180
ซอย 3/25 ท้ายซอย ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ก่อสร้างถนน
งานไฟฟ้าถนน
ลําดับ

ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวประมาณ
80.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40 เมตร ทั้งสอง

ฝั่งถนน ความยาวรวม 605.00 เมตร
175

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 3

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,405,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.90-8.00 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 298 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
2,245 ตารางเมตร ยกฝาบ่อพักเหล็ก จํานวน 60 ฝา
เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.เป็นฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 28 ฝา

สอบราคา

90
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
176 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนมหาชัย
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,254,000
สอบราคา 90
ซอย 5/8 (ท้ายซอย)
งานไฟฟ้าถนน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร
ยาวประมาณ 188 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
620 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
ลําดับ

0.40x0.40 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 375 เมตร
177

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมหาชัย ซอย 5/4
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,028,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.40 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 280 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

สอบราคา

90

สอบราคา

60

1,180 ตารางเมตร และเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา จํานวน 70 ฝา
178

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมหาชัย ซอย 5/6

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.80-3.90 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 255 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
950 ตารางเมตร และเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา จํานวน 44 ฝา

750,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
179 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนพายัพทิศ
ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 480,000
ตกลงราคา 60
ซอย 3 แยกขวามือ ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 103/6 ก่อสร้างถนน
งานไฟฟ้าถนน
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.40-3.00 เมตร ยาวประมาณ

79.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40 เมตร
ความยาวประมาณ 158.00 เมตร
180

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมิตรภาพ

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
ซอย 8 แยกซ้ายมือ ข้างบ้านเลขที่ 131 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
งานไฟฟ้าถนน
หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ

43.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 43.00 เมตร

251,000

ตกลงราคา

60
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
181 พ.ย.59-ธ.ค.59 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินหินเรียงยาแนว
บริเวณสระน้ําวัดพระนารายณ์
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 700,000
สอบราคา 120
งานไฟฟ้าถนน

-ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ชนิดหินเรียงยาแนว และผนัง ค.ส.ล.
ความสูง รวมประมาณ 2.20 เมตร พร้อมบันไดท่าน้ําความ

ยาวรวมประมาณ 52 เมตร
182

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนพิบูลละเอียด ซอย 8

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 117 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

530,000

สอบราคา

120

616,000

สอบราคา

120

575 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จํานวน 7 ฝา
183

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 5 ประสพสุข
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
ถึงถนนสืบศิริ ซอย 1
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
2.80-3.20 เมตร ยาวประมาณ 256 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร พร้อมยกบ่อพัก
ฝาเหล็กหล่อ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
184 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบนครข้างบ้านเลขที่ 2402/1 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
500,000
ตกลงราคา 90
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
งานไฟฟ้าถนน
2.00-3.00 เมตร ยาวประมาณ 92.00 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 92.00 เมตร
ลําดับ

185

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบนคร มิตรภาพ 30/1

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ก่อสร้งถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-3.70 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 138.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 138.00 เมตร

941,000

สอบราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
186 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําตรอกจันทร์
ข้างวัดโพธิ์
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 210,000
ตกลงราคา 90
งานไฟฟ้าถนน

3.90-4.20 เมตร ยาวประมาณ 35.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง

ถนนไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 35.00 เมตร
187

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําตรอกสําโรงจันทร์ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,286,000
(ซอยทองหล่อ)
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
3.80-5.60 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง

ถนนไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจร ความยาว 332.00 เมตร

ประกวดราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
188 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนข้างตลาด
ป๋องแป๋งสามแยกชลประทาน
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 906,000
สอบราคา 120
งานไฟฟ้าถนน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

389 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 100.00 เมตร พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
189

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนเดชอุดม (บ้านสบาย) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80-3.20 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 45.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

126 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 45.00 เมตร

238,000

ตกลงราคา

90
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
190 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนตรอกเสาธงขวามือ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
268,000
ตกลงราคา 90
ข้างบ้านเลขที่ 22/1
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
1.30-3.00 เมตร ยาวประมาณ 47.00 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อ
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ชนิดใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 47.00 เมตร
ลําดับ

191

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนมิตรภาพ ซอย 4 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,148,000
ข้างบ้านเลขที่ 59/1
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร

ยาวประมาณ 200 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
620 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 200.00 เมตร

สอบราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
192 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนมุขมนตรี ซอย 18 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
221,000
ตกลงราคา 60
ข้างบ้านเลขที่ 327/1
งานไฟฟ้าถนน
ลําดับ

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร

ยาวประมาณ 37.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

134 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 37.00 เมตร
193

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําถนนสืบศิริ
ซอย 49/4 แยกขวามือ (ท้ายซอย)
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
3.50-3.70 เมตร ยาวประมาณ 60.00 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา

ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิด
ใต้ผิวจราจร ความยาวรวม 60.00 เมตร

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

341,000

ตกลงราคา

100

  . 2
) 78

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (

-

ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
194 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อลอด ถนนมิตรภาพ ซอย 25 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
330,000
ตกลงราคา 90
ต่อจากของเดิม
งานไฟฟ้าถนน
ลําดับ

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

ยาวประมาณ 106.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
424 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร ยาวประมาณ 6.00 เมตร
195

พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ซอยเสงี่ยมสุขอินทร์ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
และตรอกลําปรุ ข้างวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ก่อสร้างถนน
งานไฟฟ้าถนน
ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-4.50 เมตร ยาว
ประมาณ 108.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
320 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด 0.40x0.40 เมตร

ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 216.00 เมตร

617,000

สอบราคา

100
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
196 พ.ย.59-ธ.ค.59 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ําถนนช้างเผือก
ซอย 12 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ด้านหลังโรงแรมวีวัน)
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 777,000
สอบราคา 100
งานไฟฟ้าถนน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร
ยาวประมาณ 104.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
260 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40 เมตร

ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 200.00 เมตร
197

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านขนมไทย (ตรอกจันทร์)

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00-7.25 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 72.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

315 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อ

208,000

ตกลงราคา

60
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
198 พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในการเคหะแห่งชาติ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
512,000
สอบราคา 130
โครงการที่ 1 ซอย 31,32 ถึง 36
งานไฟฟ้าถนน
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉลี่ย 5.70-7.50 เมตร ยาวประมาณ 154.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร
ลําดับ

พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา กว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวม 105.00 เมตร

199

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000,000
-ตกแต่งสถานที่ภายในเขตเทศบาลโดยการประดับธงชาติ
งานสวนสาธารณะ
ธงตราสัญลักษณ์ และธงต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปปั้น
Mascot ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ บริเวณโดยรอบลาน
อนุสาวรีย์ฯ เกาะกลางถนนทางแยก และสถานที่สําคัญ

ประกวดราคา

150

200

พ.ย.59-ธ.ค.59 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประกวดราคา

45

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,000,000
-ปรับปรุงบ้านพัก จํานวน 2 หลัง พื้นที่ประมาณ 480 ตารางเมตร
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทําการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
201 พ.ย.59-ม.ค.60 เบาะลมช่วยชีวิต ขนาด 850x650x250 เซนติเมตร สามารถ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,000,000
ประกวดราคา 60
รองรับการกระโดดได้จากที่สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อม
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
อุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน 1 ชุด
ลําดับ

202

พ.ย.59-ม.ค.60 ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง รน.4 ทะเบียน 2ท-1554 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ซ่อมปะผุถังบรรจุน้ําและตัวรถ ทําสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อม
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบปั้มน้ําดับเพลิงและระบบวาล์ว
ช่องทางสูบ-จ่ายน้ํา จํานวน 1 คัน

203

พ.ย.59-ม.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)

จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

150,000

ตกลงราคา

90

46,300

ตกลงาคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
204 พ.ย.59-ม.ค.60 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

205

206

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

50,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

พ.ย.59-ก.พ.60 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

50,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

พ.ย.59-ก.พ.60 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

40,000
60,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
207 พ.ย.59-ก.พ.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ลําดับ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุขอื่น
326,300
ตกลงราคา 45
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดปมึก (Inkjet Printer)
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
-โปรแกรมระบบสารสนเทศสําหรับการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
จํานวน 1 ระบบ เป็นเงิน 300,000 บาท
208

พ.ย.59-ม.ค.60 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 2,000,000
5 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้า
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของ
ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จํานวน 1 คัน

209

พ.ย.59-มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

50,000
160,000

ประกวดราคา

120

ตกลงราคา
สอบราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
210 พ.ย.59-มี.ค.60 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
50,000
ตกลงราคา 15
-ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
160,000
สอบราคา 15
ลําดับ

211

พ.ย.59-มี.ค.60 -ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน 90 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
-โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ล้อหมุนได้
บุนวมมีที่พิงแขน จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท

452,000

ตกลงราคา

30

13,200

ตกลงราคา

15

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท

เป็นเงิน 44,000 บาท
212

พ.ย.59-มี.ค.60 -พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นเงิน 13,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
213 พ.ย.59-มี.ค.60 เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 195,000
ตกลงราคา 30
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 65,000 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
-เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ใช้ระบบ
AC (DC จํานวน 1 เครื่อง)
-ลําโพงพร้อมปากลําโพงกลม ขนาด 20 นิ้ว พร้อมฮอร์น
ลําดับ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ขนาด 150 วัตต์ มีลายแม่ จํานวน 1 ตัว ลายลูก จํานวน 6 ตัว

-เครื่องเล่น VCD/DVD จํานวน 1 เครื่อง
-สายเดินลําโพง ขนาด 2x0.9 จํานวน 3,000 เมตร
-เครื่องเล่นวิทยุ-เทป จํานวน 1 เครื่อง
-ไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว ขนาด 6,000 โอห์ม พร้อมขาตั้ง

สั้น-ยาว และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
214 พ.ย.59-มี.ค.60 เครื่องเสียงพกพา ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีขยาย กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
24,000
ตกลงราคา 30
ลําดับ

ในตัวกําลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 65 วัตต์ มีไมโครโฟนไร้สาย

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่โครโฟนหนีบเสื้อ ไมโครโฟนคาดศรีษะ มีช่องต่อ
USB MS/SD/MMC Card มีช่องเสียบ Volume Treble Bass Ecomic

สามารถชาร์จในตัวมีหูลากพร้อมล้อเลื่อน จํานวน 3 ชุด
ชุดละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
215

พ.ย.59-มี.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน(ขนาดไม่น้อยกว่า กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท

84,000

ตกลงราคา

30

787,000

สอบราคา

60

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
216

พ.ย.59-มี.ค.60 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
217 พ.ย.59-เม.ย.60 ปรับปรุงอาคารพัสดุสํานักการคลังเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
400,000
ตกลงราคา 90
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เสื่อมสภาพและมุงหลังคาอาคาร
งานบริหารงานคลัง
พัสดุสํานักการคลัง โดยสกัดพื้นดาดฟ้า โครงหลังคาเหล็ก
มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ขนาด 6.00x18.85 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 113 ตารางเมตร
ลําดับ

218

พ.ย.59-เม.ย.60 โครงการเมืองสะอาด
-จัดจ้างทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่
-ค่าวัสดุสํานักงาน
กิจกรรมประชุมคณะทํางาน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมจัดประชุมประชาคมในชุมชน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณและงานสาธารณสุขอื่น

20,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
7

1,000

ตกลงราคา

7

2,500

ตกลงราคา

7

10,000

ตกลงราคา

7
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

กิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงาน
-ค่าอาหาร
-ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
-ค่าของที่ระลึก
กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
-ค่าอาหาร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าจัดจ้างทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่

160,000
80,000
2,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

90,000
18,000
6,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
15

219

พ.ย.59-เม.ย.60 ป้ายชื่อชุมชน ขนาด 0.60x1.80 เมตร แผ่นป้ายอลูมิเนียม กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,620,000
ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีเขียว ตัวหนังสือสีขาวทั้งภาษาไทย
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และภาษาอังกฤษ จํานวน 90 ป้าย ๆ ละ 18,000 บาท
เป็นเงิน 1,620,000 บาท

สอบราคา

90

220

พ.ย.59-เม.ย.60 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ตกลงราคา

30

10,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
221 พ.ย.59-พ.ค.60 โครงการเวทีชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ลําดับ

222

223

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

10,000

ตกลงราคา

30

พ.ย.59-ก.ค.60 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

80,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

พ.ย.59-ก.ค.60 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 4,000,000
เพื่อจัดทําเป็นอุทยานการเรียนรู้ TK Square Korat โดย
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

ประกวดราคา

150

ตกลงราคา

15

ทําการปรับปรุงบ้านพัก จํานวน 2 หลัง พื้นที่ประมาณ 480
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทําการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,400 ตารางเมตร
224

พ.ย.59-ก.ค.60 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง
-ค่าใช้จ่ายตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ประเภทฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 14 ตัวอย่าง จํานวน 3 ครั้ง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

70,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
225 พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลําดับ

226

227

228

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการคลัง แผนงานบริการงานทั่วไป
งานบริการงานคลัง
20,000
ตกลงราคา 15
180,000
ตกลงราคา 15

พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานกีฬาและนันทนาการ
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

100,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการอบรมป้องกันการติดสารเสพติดและโรคเอดส์
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
150,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการอบรมป้องกันการติดสารเสพติดและโรคเอดส์
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
6,000
9,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
229 พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้บริการของอุทยาน
การเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

230

231

232

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

พ.ย.59-ส.ค.60 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
-วัสดุในการจัดอบรม
- จ้างเหมายานพาหนะ

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารทั่วไป

80,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

540,000

ตกลงราคา

30

50,000
200,000

ตกลงราคา
สอบราคา

15
15

300,000
400,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

30
30

แผนงานศาสนาวัฒนะรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
233 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

234

235

พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการหลักสูตรคู่ขนาน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการสร้างและพัฒนาแกนนําด้านสาธารณสุขในการ
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐนในชุมชนเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา
-จัดประชุมเครื่อข่ายชมรม อสม.เขตเมือง ประจําเดือน
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
2.ค่าอาหารกลางวัน

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
200,000
ตกลงราคา 15
150,000
ตกลงราคา 15
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

400,000
600,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

30,000
18,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
-จัดกิจกรรมการประกวด อสม.ดีเด่น
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดและเชิญชวนชุมชนเข้า
ร่วมการประกวด จ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ดําเนินการประกวด อสม.ดีเด่น โดยจ่ายเป็น
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
2.ค่าอาหารกลางวัน
3.ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวด
ระดับตําบล และอําเภอ
เดินทางไปเข้าร่วมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับภาค
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
3.ค่าที่พัก
การมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น
1.จ้างเหมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อสม.ดีเด่น
2.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3.ค่าของขวัญของรางวัล,เงินรางวัล

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

2,500

ตกลงราคา

7

5,000
15,000
4,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

4,800
2,000
5,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

30,000
13,000
70,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแกนนํา
ด้านสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
3.ค่าวิทยากร
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาจัดฐานการเรียนรู้
6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
7.ค่าจ้างเหมาทําป้ายการอบรมและตกแต่งเวที
จัดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
2.ค่าที่พัก
3.ค่าอาหาร
4.ค่าของที่ระลึก
5.ค่าวิทยากร
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

225,000
90,000
30,000
20,000
30,000
20,000
15,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
7
7

108,000
105,000
150,000
2,000
1,200
4,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
7
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
236 พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
10,000
ตกลงราคา 15
-ค่าของขวัญของรางวัลสําหรับเด็ก
90,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

237

238

239

พ.ย.59-ก.ย.60 โครงการจัดประชุมสัมมนาผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ธ.ค.59

ธ.ค.59

โครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
โครงการสองมือร่วมใจลดภัยร้อน
1.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
2.ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
3.ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ

10,000

ตกลงราคา

15

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ 2,000,000

2,000,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

12,500
7,500
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
240
ธ.ค.59
-รถเข็นขยะชนิด 2 ล้อ จํานวน 5 คัน ๆ ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์
41,000
ตกลงราคา 30
งานตลาดสด

-รถเข็นขยะชนิด 2 ล้อ ยางตันขนาด 0.70x1.30x0.55 เมตร

จํานวน 5 คัน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท
241

242

243

ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงการรถรงค์การลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลประจําปี สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เทศกาลปีใหม่
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าดอกไม้พิธีเปิด
ธ.ค.59-ม.ค.60 เครื่องขยายเสียงพกพาพร้อมไมโครโฟน ขนาด 20 วัตต์ สํานักการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท
ธ.ค.59-ม.ค.60 โทรโข่งแบบมือถือ ขนาด 15 วัตต์ ใช้ถ่านไฟฉายมีไม่โครโฟน สํานักการศึกษา
แบบกดแยกอิสระจากตัวเครื่อง ระยะเสียงพูดดังไกลสูงสุด
400 เมตร จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20,000
2,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

4,000

ตกลงราคา

15

5,000

ตกลงราคา

15

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
244 ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคม (ASEAN COMMUNITY) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
100,000
ตกลงราคา 15
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
50,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

245

246

ธ.ค.59-ม.ค.60 โครงการงานวันขึ้นปีใหม่
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา

ธ.ค.59-ม.ค.60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ําถนนสืบศิริ
ซอย 3/13/4 (ต่อจากของเดิม)

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร

ยาวประมาณ 19.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
32 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.20x0.40 เมตร

ทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 38.00 เมตร

แผนงานการศาสนาวัมนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

200,000
500,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

95,000

ตกลงราคา

75
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
247 ธ.ค.59-ม.ค.60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ําถนนสืบศิริ ซอย 32/1 สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
299,000
ตกลงราคา 100
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.90 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ลําดับ

ยาวประมาณ 60.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

294 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด
0.40x0.40 เมตร ด้านเดียว ยาวประมาณ 60.00 เมตร
248

ธ.ค.59-ม.ค.60 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา แยกถนนเซนต์เมรี่ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,217,000
ซอย 6 ข้างบ้านเลขที่ 188/2 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย
3.50-4.70 เมตร ยาวประมาณ 285.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ถนนไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาด 0.40x0.40 เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวประมาณ 570.00 เมตร

ประกวดราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
249 ธ.ค.59-ม.ค.60 ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.และขยายผิวจราจรถนน
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,704,000
สอบราคา 120
พายัพทิศ ซอย 9
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.สูงเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร
ลําดับ

ยาวประมาณ 451.00 เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร

กว้างเฉลี่ย 0.40-4.80 เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร
250

ธ.ค.59-ม.ค.60 ก่อสร้างราวกันตก ซอยลําปรุ ก่อสร้างการ์ดเลน ความยาว สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
248.00 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

550,000

สอบราคา

120

251

ธ.ค.59-ม.ค.60 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และก่อสร้างทางเท้าถนนพลแสน (จักรี-มนัส) สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60-3.00 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

850,000

สอบราคา

100

ยาวประมาณ 240.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

630 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคันหินทางเท้ากว้างประมาณ

0.40-0.70 เมตร ยาวประมาณ 240.00 เมตร
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
252 ธ.ค.59-ม.ค.60 ติดตั้งป้ายชื่อถนนชนิดบนเสาสัญญาณไฟจราจร
ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000
ตกลงราคา 60
-ติดตั้งป้ายชื่อถนนชนิดบนเสาสัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วย
งานไฟฟ้าถนน

ป้ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ปิดทับด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

พร้อมโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 0.60x1.20 เมตร และขนาด
0.40x1.00 เมตร จํานวน 49 ชุด
253

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงคันหินทางเท้าบริเวณรอบศาลากลาง

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,625,000
-รื้อถอนคันหินทางเท้าเดิม และก่อสร้างคันหินทางเท้า ปูบล็อก
งานไฟฟ้าถนน
คอนกรีต และสิ่งอํานวยความสะดวกผู้พิการ และประชาชน
ทั่วไป ปลูกต้นไม้ยืนต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

ประกวดราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
254 ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,000,000
ประกวดราคา 120
สายทางแยกบ้านหนองไผ่-บ้านหนองปรือ (ระยะที่ 1)
งานไฟฟ้าถนน
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวประมาณ 395.00 เมตร
ลําดับ

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนนการไม่น้อยกว่า 1,975 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete
ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,040.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนนการไม่น้อยกว่า 6,240 ตารางเมตร
255

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ํา
ถนนพิบูลละเอียด ซอย 10
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.30 เมตร
ยาวประมาณ 246.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

795 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม ขนาด
1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ความยาว
รวมประมาณ 250.00 เมตร

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,624,000
งานไฟฟ้าถนน

ประกวดราคา

150
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
256 ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงทางเท้าถนนจอมพล ช่วงตั้งแต่แยกถนนชุมพลถึงถนนจักรี สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,774,000
สอบราคา 120
-ก่อสร้างทางเท้าแผ่นบล็อกคอนกรีต พื้นที่ทางเท้าไม่น้อยกว่า
งานไฟฟ้าถนน
ลําดับ

1,020 ตารางเมตร ก่อสร้างคันหินรางตื้น ความยาวไม่น้อยกว่า

420.00 เมตร ปรับปรุงปากพร้อมฝาบ่อพัก จํานวน 46 บ่อ
257

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา (หลังป้อมตํารวจ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,827,000
ถึงหลังโรงแรมดุสิตธานี)
งานไฟฟ้าถนน

ประกวดราคา

150

สอบราคา

120

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.60-7.40 เมตร

ยาวประมาณ 608.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

4,280 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
258

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 1,200,000
ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร
กว้างเฉลี่ย 5.90-7.00 เมตร ยาวประมาณ 208.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อและฝารางระบายน้ํา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
259 ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสําราญจิต (ทวีผล)
ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 249,000
ตกลงราคา 120
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50-2.30 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 53.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า

100 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร
ความยาวรวม 53.00 เมตร
260

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเดชอุดม ซอย 15 ท้ายซอย

สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร
งานไฟฟ้าถนน
ยาวประมาณ 148.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
1,020 ตารางเมตร ปรับปรุงปากบ่อพักท่อระบายน้ําชนิดใต้
ผิวจราจร จํานวน 14 บ่อ ก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวประมาณ 5.00 เมตร
พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร จํานวน 1 บ่อ

600,000

สอบราคา

120
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
261 ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนมหาชัย ซอย 5
ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,153,000
ประกวดราคา 150
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.70-5.30 เมตร
งานไฟฟ้าถนน

ยาวประมาณ 905.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า
4,740 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) และเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา

จํานวน 120 ฝา ยกฝาท่อระบายน้ํา จํานวน 57 ฝา
262

ธ.ค.59-ม.ค.60 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกุดั่น
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 2,250,000
(จากถนนท้าวสุระ-ถนนจอมพล)
งานไฟฟ้าถนน
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว้างเฉลี่ย 9.40-13.40 เมตร ยาวประมาณ 525.00 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร

263

ธ.ค.59-ก.พ.60 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
-ค่าพาหนะ
-ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

57,000
10,000
33,000

ประกวดราคา

60

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
264 ธ.ค.59-ก.พ.60 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง ปอ.2 ทะเบียน กจ-7853 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
100,000
ตกลงราคา 90
ลําดับ

ทําสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อมระบบไฟฟ้าซ่อมแซมระบบช่วงล่าง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ซ่อมแซมภายในห้องโดยสาร เปลี่ยนชุดสัญญาณไฟวับวาบ
ฉุกเฉินและเสียงสัญญาณ เปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทั้ง 4 เส้น
จํานวน 1 คัน
265

266

ธ.ค.59-ก.พ.60 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สานงานฝ่ายข่าวเทศบาล
เพื่อการประชาสัมพันธ์
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ธ.ค.59-ก.พ.60 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐในยุคสังคมเศรษกิจอาเชียน
-ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

500,000

ตกลงราคา

15

9,500

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
267 ธ.ค.59-ก.พ.60 โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขลักษณะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

และการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
และกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
และกิจการอื่น ๆ
1.ค่าอาหาร
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์
4.ค่าจัดจ้างทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่
268

ธ.ค.59-มี.ค.60 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง สํานักการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย

-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

30,000
6,000
14,000
3,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
15

100,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
269 ธ.ค.59-เม.ย.60 โครงสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
10,000
ตกลงราคา 15
-ค่าจ้างเหมารถ
50,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

270

271

272

ธ.ค.59-มิ.ย.60 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

150,000

ตกลงราคา

15

ธ.ค.59-มิ.ย.60 โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

120,000
80,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

150,000
350,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

สํานักการศึกษา แผนงนการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานกีฬาและนันทนาการ
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
273 ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการส่งนักกีฬาของสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมแข่งขัน สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานกีฬาและนันทนาการ
60,000
ตกลงราคา 15
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
90,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

274

275

276

ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการประกวดสภานักเรียน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
40,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

20,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมารถ

10,000
80,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราห์
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
277 ธ.ค.59-ส.ค.60 โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมารถ
ลําดับ

278

279

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
-ค่าป้าย
-ค่าแผ่นพับ
-ใบปลิว
-สื่ออิเล็คทรอนิกส์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กองวิชาการและแผนงาน

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

10,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

150,000

ตกลงราคา

15

575,000
125,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
280 ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

281

282

283

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
200,000
ตกลงราคา 15
300,000
ตกลงราคา 15

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการหอพักสีขาว
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

120,000
180,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

24,000
36,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

10,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
284 ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมารถ
ลําดับ

285

286

ธ.ค.59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ม.ค.60

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

20,000
100,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

300,000

ตกลงราคา

15

300,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
287
ม.ค.60 โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี
-จัดอบรมครูผู้ดูแลโรงอาหาร,ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารในโรงเรียน และตรวจประเมินโรงอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์
2.โล่/ประกาศเกียรติคุณ
3.จ้างทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่
4.อาหารกลางวัน
5.อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ลําดับ

288

ม.ค.60

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 3 คัน ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

20,000
8,000
30,000
30,000
12,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15
15

114,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
289 ม.ค.60-ก.พ.60 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
500,000
ตกลงราคา 15
-ค่าอาหาร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าที่พัก
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่ายานพานหะ
-ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
-ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ลําดับ

290

291

ม.ค.60-ก.พ.60 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ม.ค.60-ก.พ.60 โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

120,000
180,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

40,000
60,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
292 ม.ค.60-ก.พ.60 โครงการวันเทศกาลตรุษจีน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

293

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
800,000
ตกลงราคา 15
1,200,000
ตกลงราคา 15

ม.ค.60-ก.พ.60 เครื่องวาด Plotter ชนิดหมึกพ่น (INKJET) ขนาด A0 มี สํานักการช่าง
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,400x1200 จุด/นิ้ว
สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบและพิมพ์ยาวต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า
18 เมตร มีหน่วยความจําของเครื่องไม่น้อยกว่า 256 MB,
HD 250 GB ความเร็วในการพิมพ์ แบบขาว-ดํา ไม่เกิน 1 นาที/หน้า

แบบสี ไม่เกิน 4 นาที/หน้า หรือดีกว่าเมื่อทดสอบกับกระดาษ

ขนาดสามารถใช้กับกระดาษแบบ Sheet ที่มีความกว้าง
ขนาด 8.3-36 นิ้ว และแบบ Roll ที่มีความกว้าง ขนาด 36 นิ้วได้

ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Roll Feed และ Automatic Cutter
มาพร้อมกับตัวเครื่องเป็นอย่างน้อย,ระบบหมึก ต้องเป็น
แบบแยกระหว่างหัวพิมพ์ (Print Head และตลับหมึก
(Ink Catridge) และตลับหมึกต้องแยกเป็นตลับสีต่างหาก
ต้องติดตั้งมาพร้อมหมึกพิมพ์ครบทุกสี จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

มีขนาดตลับหมึกได้ไม่น้อยกว่า 90 ml จํานวน 1 เครื่อง

-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

180,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
294 ม.ค.60-ก.พ.60 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ําหนองโสน
ลําดับ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000,000
ประกวดราคา 180
-ปรับปรุงรั้ว และทางเดินเท้าของเดิม พร้อมทําการปรับปรุง
งานสวนสาธารณะ
ภูมิทัศน์ภายในสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร
และทําการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสวสว่าง

295

ม.ค.60-มี.ค.60 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย กภ.1 ทะเบียน 83-9160
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ทําสีรถยนต์ใหม่ทั้งคันพร้อมเปลี่ยนชุดสัญญาณไฟวับวาบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ฉุกเฉินและเสียงสัญญาณ เปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทั้ง 6 เส้น
จํานวน 1 คัน

296

ม.ค.60-มี.ค.60 โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
นครนครราชสีมา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

120,000

ตกลงราคา

90

80,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
297 ม.ค.60-มี.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่ สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
113,400
ตกลงราคา 30
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
เป็นเงิน 48,000 บาท
ลําดับ

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

เป็นเงิน 48,000 บาท
-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท
298

ม.ค.60-มี.ค.60 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
-ค่าที่พัก
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่ายานพาหนะ
-ค่าวัสดุ
-ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

820,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
299 ม.ค.60-เม.ย.60 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
67,000
ตกลงราคา 15
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง
งานบริหารทั่วไป
เครื่องละ 16,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,600 บาท
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 3,200 บาท
ลําดับ

- สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 3,100 บาท
300

ม.ค.60-เม.ย.60 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนงาน/โครงการ
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด
ประสบการณ์ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานพัฒนาเทศบาล
1.ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
2.ค่าตอบแทนวิทยากร

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

180,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

รายการ / จํานวน (หน่วย)

ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

3.ค่าที่พัก
4.ค่ายานพาหนะ
5.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
6.ค่าวัสดุในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
7.ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
8.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
301

ม.ค.60-พ.ค.60 รถยนต์ลากจูง (หัวลาก) พร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ํา
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,000,000
-รถลากจูง (หัวลาก) จํานวน 1 คัน เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
4 จังหวะ 24 วาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า
-รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า
30,000 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ําด้านท้าย

ประกวดราคา

120

ตกลงราคา

30

สําหรับใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ครบชุด
302

ม.ค.60-พ.ค.60 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 9 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป็นเงิน 63,000 บาท
งานบริหารงานคลัง

63,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
303 ม.ค.60-พ.ค.60 รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
190,000
ตกลงราคา 30
จํานวน 5 คัน ๆ ละ 38,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท
งานบริหารงานคลัง
ลําดับ

304

ม.ค.60-พ.ค.60 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน
สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
งานบริหารงานคลัง

787,000

สอบราคา

60

95,800

ตกลงราคา

30

แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท
305

ม.ค.60-พ.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด

สํานักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
งานบริหารงานคลัง
เป็นเงิน 64,000 บาท
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท

-เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
306 ม.ค.60-ก.ค.60 โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ลําดับ

307

308

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ม.ค.60-ก.ค.60 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ม.ค.60-ส.ค.60 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าพาหนะ
-ค่าเช่าบูธ
-ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
-ค่าป้าย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สํานักการศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

100,000

ตกลงราคา

15

20,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

130,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
309 ม.ค.60-ส.ค.60 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

310

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 100,000
ตกลงราคา 15
50,000
ตกลงราคา 15

ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 3,750,000
โดยรื้อถอนวัสดุหลังคาของเดิม พร้อมทําการติดตั้งหลังคา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประกวดราคา

150

ตกลงราคา

60

แผ่นเหล็กรีดลอน รื้อถอนฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ของเดิม พร้อมทําการติดตั้งใหม่ ซ่อมแซมพื้น และเปลี่ยนหน้า

ต่างของเดิมพร้อมทาสีภายนอกและภายในอาคาร
311

ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนหญิง โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
พื้นที่ประมาณ 31.5 ตารางเมตร โดยรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สุขภัณฑ์ หลังคากระเบื้องของเดิม พร้อมดําเนินการเดินระบบ

ท่อน้ําเสียปูกระเบื้อง หลังคา Metal Sheet และระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างใหม่

350,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
312 ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด อาคารเรียน 3 พื้นที่
ลําดับ

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,450,000
สอบราคา 90
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณ 160 ตามรางเมตร พร้อมทําการติดตั้งระบบไฟฟ้า

แสงสว่างและครุภัณฑ์
313

ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
โดยทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 2 พื้นที่ประมาณ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4,600 ตารางเมตร

537,000

สอบราคา

60

314

ม.ค.60-ส.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

45,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
315 ม.ค.60-ส.ค.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
65,200
ตกลงราคา 30
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นเงิน 48,000 บาท
ลําดับ

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ (Inkjet Printer) ความละเอียดในการ
พิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์
สีไม่น้อกยว่า 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

เป็นเงิน 17,200 บาท
316

ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,750,000
โดยรื้อถอนระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องไอที และห้องสมุดเด็ก
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
พร้อมติดตั้งใหม่พร้อมทาสีภายใน และปรับปรุงวัสดุปูพื้น
พื้นที่ประมาณ 195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งงานตกแต่ง
ภายในและครุภัณฑ์

สอบราคา

90

317

ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยเครื่องเล่นท่ออุโมงค์ สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

ตกลงราคา

90

พร้อมกระดานลื่นรางคู่ ทําด้วยพลาสติกขึ้นรูป พร้อมค่าติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

250,000
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
318 ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประกอบด้วยเครื่องเล่นท่ออุโมงค์ สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
250,000
ตกลงราคา 90
ลําดับ

พร้อมกระดานลื่นรางคู่ ทําด้วยพลาสติกขึ้นรูป พร้อมค่าติดตั้ง

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท
319

ม.ค.60-ส.ค.60 ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน
ขั้น 3 พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร

240,000

ตกลงราคา

90

320

ม.ค.60-ส.ค.60 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

950,000

สอบราคา

90

8,000

ตกลงราคา

30

รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม พร้อมทําการติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็ก
รีดลอนกรุฉนวนกันความร้อน PE พื้นที่ประมาณ 890 ตาราเมตร

พร้อมทําการติดตั้งรางน้ําฝน รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมพร้อม

ทําการติดตั้งใหม่
321

ม.ค.60-ส.ค.60 กระดานไวท์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ปิดประกาศขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
1.20x0.90 เมตร จํานวน 1 แผ่น โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
322 ม.ค.60-ส.ค.60 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดประมาณ 90 นิ้ว พร้อม pad สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
100,000
ตกลงราคา 30
ไร้สาย จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลําดับ

323

ม.ค.60-ส.ค.60 -เก้าอี้กลมหมุนปรับระดับได้ ไม่มีพนักพิง จํานวน 40 ตัว สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
ตัวละ 1,800 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

76,000

ตกลงราคา

30

437,500

ตกลงราคา

60

-เก้าอี้สําหรับครู เป็นโครงเหล็กมีพนักพิงบุหนังเทียม หมุนได้
รอบทิศทาง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
324

ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
-ขนาด 30,000 บีทียู ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 222,000 บาท
- ขนาด 24,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท

เป็นเงิน 196,000 บาท
-พัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จํานวน 13 เครื่อง

เครื่องละ 1,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
325 ม.ค.60-ส.ค.60 ชั้นวางของ (โครงเหล็กชั้นวางทําด้วยไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
7,200
ตกลงราคา 30
0.50x1.00x0.80 เมตร จํานวน 2 ที่ ๆ ละ 3,600 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นเงิน 7,200 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
ลําดับ

326

ม.ค.60-ส.ค.60 -ชั้นวางหนังสือ (เหล็ก) สําหรับห้องสมุดแบบ 1 ตอน
ขนาดไม่น้อยกว่า 965x498x1,969 มิลลิเมตร จํานวน 10 ที่

ที่ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 95,000 บาท
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ตอน ตอนบนเป็นกระจก ตอนล่าง
เป็นบานทึบ จํานวน 11 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 82,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 5 (บูรพาวิทยากร)

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

177,500

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
327 ม.ค.60-ส.ค.60 ตู้เก็บอุปกรณ์
ลําดับ

-ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้ไม้แบบมีบานประตู ชั้นภายในปรับระดับได้)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
89,100
ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x0.90x2.00 เมตร จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ
17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
-ตู้เตี้ยเก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x1.20x0.80 เมตร
จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 11,500 บาท
-ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x1.20x1.20 เมตร

จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 21,800 บาท เป็นเงิน 43,600 บาท
รวมเป็นเงิน 89,100 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
328

ม.ค.60-ส.ค.60 ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ําและก๊อกน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
0.60x1.20x0.80 เมตร จํานวน 5 ตู้ ตู้ละ 21,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นเงิน 105,000 บาท

105,000

ตกลงราคา

60

329

ม.ค.60-ส.ค.60 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
330 ม.ค.60-ส.ค.60 - โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x1.80x0.80 เมตร สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
123,500
ตกลงราคา 30
จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 30,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลําดับ

- โต๊ะสําหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทําด้วยไม้ปาติเกิ้ลเคลือบเมลามีน
ชนิดแปดเหลี่ยม จํานว 5 ตัว ๆ ละ 18,700 บาท เป็นเงิน 93,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
331

ม.ค.60-ส.ค.60 แท่นรองยืน (โครงไม้อัด พื้นไม้อัด) จํานวน 1 แท่น
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

13,500

ตกลงราคา

30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

332

ม.ค.60-ส.ค.60 รถเข็นสแตนเลส ขนาดไม่น้อกยว่า 0.40x0.80x0.90 เมตร สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 12,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

12,000

ตกลงราคา

30

333

ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาย จํานว 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

23,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
334 ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
33,000
ตกลงราคา 30
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
ลําดับ

335

ม.ค.60-ส.ค.60 กล้องจุลทรรน์
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
-ชนิดกระบอกตาคู่ จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 26,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

135,500

ตกลงราคา

60

70,000

ตกลงราคา

60

-ชนิดกระบอกตาคู่ แบบ LED จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 32,000 บาท

-แบบสเตอริโอ จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 25,000 บาท
-ชนิด 2 ตา จํานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 39,000 บาท
336

ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องชั่ง
-เครื่องชั่ง Cent-Gram จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท

เป็นเงิน 22,000 บาท
-เครื่องชั่ง Tripoli Beam จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท

เป็นเงิน 22,000 บาท
-เครื่องชั่งไฟฟ้า 0.01 กรัม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท

เป็นเงิน 26,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
337 ม.ค.60-ส.ค.60 -ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 20,000 บาท สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
71,000
ตกลงราคา 60
ลําดับ

-หม้อนึ่งอัดไอ(Autoclave) จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา จํานวน 2 กล้อง ๆ ล 7,500 บาท

เป็นเงิน 15,000 บท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
338

ม.ค.60-ส.ค.60 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

16,000

ตกลงราคา

30

31,500
10,800
9,000
10,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
339

ม.ค.60-ส.ค.60 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
-จัดอบรมเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าตอบแทนวิทยากร
4.ค่าวัสดุสํานักงาน
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
100,000
40,000
40,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

120,000
48,000
12,000
14,400
10,300
20,000
15,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
7
7

144,000
150,000
200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ไข้หวัดใหญ่,ไข้ไวรัสซิกาและมือท้าวปาก
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าจ้างเหมาฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
4.ค่าตอบแทนวิทยากร
5.ค่าวัสดุสํานักงาน
6.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
7.ค่าจ้างเหมาเวที
-จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในต่างพื้นที่
1.ค่าจ้างเหมารถ
2.ค่าที่พัก
3.ค่าอาหาร
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
4.ค่าตอบแทนวิทยากร
5.ค่าวัสดุสํานักงาน
6.ค่าของที่ระลึก

340

341

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
3,000
20,000
2,000

-

วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
มอบงาน(วัน)

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7

ม.ค.60-ก.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพ สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ระดับมาตรฐาน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

80,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

ม.ค.60-ก.ย.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

851,800

สอบราคา

30

18.5 นิ้ว) จํานวน 52 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 832,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จํานวน 22 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จํานวน 30 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
342 ม.ค.60-ก.ย.60 -กระดานไวท์บอร์ดพร้อมบอร์ดปิดประกาศ
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,188,600
สอบราคา 60
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 1 แผ่น
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลําดับ

เป็นเงิน 8,000 บาท และขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.90 เมตร

จํานวน 1 แผ่น เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-กระดานอิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 90 นิ้ว พร้อม pad ไร้สาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-เก้าอี้กลมหมุนปรับระดับได้ไม่มีพนักพิง จํานวน 80 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-เก้าอี้ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ที่นั่งมีพนักพิงบุฟองน้ํา
จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 2 (สมอราย)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
-เก้าอี้ครู (โครงเหล็กมีพนักพิง บุหนังเทียมหมุนได้รอบทิศทาง)

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-ชั้นวางของ (โครงเหล็กชั้นวางทําด้วยไม้อัด)
ขนาดกว้า 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.80 เมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,550 บาท เป็นเงิน 7,100 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-ชั้นวางหนังสือ (ชั้นไม้ปรับระดับได้)
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 17,800 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-ตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้ไม้แบบมีบานประตูชั้นภายในปรับระดับได้)

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
-ตู้โชว์กระจก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 1.20 เมตร จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน
26,700 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-ตู้เตี้ยเก็บอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 0.80 เมตร จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 34,500 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมอ่างน้ําและก๊อกน้ํา ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ

21,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
-โต๊ะทํางาน (ไม้ปาติเกิลเคลือบเมลามีน) ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ ขนาดกว้า 0.60 เมตร
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.80 เมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-โต๊ะสําหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ชนิดแปดเหลี่ยม
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 18,700 บาท เป็นเงิน 187,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-โต๊ะอาหารพื้นไม้แข็งขาเหล็ก พร้อมม้านั่งยาวไม้เนื้อแข็ง
ขาเหล็กเชื่อมติดกับขาโต๊ะขนานกับความยาวโต๊ะ ขนาดโต๊ะ
0.70x1.50x0.30 เมตร ขนาดม้านั่ง 0.30x1.50x0.30 เมตร
จํานวน 40 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

  . 2
) 136
-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

-แท่นรองยืน (โครงไม้อัด พื้นไม้อัด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 2.00 เมตร สูง 0.10 เมตร จํานวน 6 แท่น ๆ ละ 4,500 บาท

เป็นเงิน 27,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
-รถเข็นสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร
สูง 0.90 เมตร จํานวน 2 คัน ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
343

ม.ค.60-ก.ย.60 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
จํานวน 500 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

750,000

สอบราคา

60

344

ม.ค.60-ก.ย.60 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
3000 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
เป็นเงิน 66,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

66,000

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
345 ม.ค.60-ก.ย.60 ตู้ดูดควันพิษ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.20 เมตร
สูง 0.80 เมตร จํานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 180,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
ลําดับ

346

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
180,000
ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ม.ค.60-ก.ย.60 เครื่องดนตรีสากลและเครื่องช่วยเสียงพร้อมอุปกรณ์
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,006,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ครบชุด ประกอบด้วย
1. กลองชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 59,500 บาท
2. กระเดื่องคู่ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 20 ,000 บาท
3. ชุดฉาบ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 54,500 บาท
4. ชุดขาฉาบบูม จํานวน 6 ขา ๆ ละ 3,600 บาท
เป็นเงิน 21,600 บาท
5. กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 25,000 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท
6. กีต้าร์ไฟฟ้า (โซโล) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 79,000 บาท
7. กีต้าร์ไฟฟ้า (โซโล) จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 110,000 บาท
8. กีต้าร์เบสไฟฟ้า 5 สาย จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 119,000 บาท

-

ประกวดราคา

90

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
9. คีย์บอร์ดไฟฟ้า แบบซินธิไซเซอร์ 88 คีย์ จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 73,000 บาท
10. เปียโนไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 79,000 บาท
11. ซูปราโนแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 99,000 บาท
เป็นเงิน 198,000 บาท
12. อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 80,000 บาท
เป็นเงิน 160,000 บาท
13. แทนเนอร์แซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 85,000 บาท

เป็นเงิน 170,000 บาท
14. ทรัมเป็ท จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 78,000 บาท
เป็นเงิน 156,000 บาท
15. ทรอมโบน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 84,000 บาท
เป็นเงิน 168,000 บาท
16. แอคคอเดียน ขนาด 72 เบส 34 คีย์ จํานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 20,000 บาท
17. ปิโคโล จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 46,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
18. ฟรุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 46,000 บาท เป็นเงิน
92,000 บาท
19. คลาริเน็ต Bb จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 65,000 บาท
เป็นเงิน 390,000 บาท
20. ตู้แอมป์กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 18,000 บาท
21. ตู้แอมป์กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 44,000 บาท
เป็นเงิน 88,000 บาท
22. ตู้แอมป์กีต้าร์เบสไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
59,000 บาท
23. ตู้แอมป์คีย์บอร์ดไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
34,000 บาท
24. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์ แบบก้อน จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 35,000 บาท
25. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์ แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 25,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
26. เครื่องช่วยเสียงกีต้าร์เบส แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 18,000 บาท
27. เครื่องช่วยเสียงร้อง แบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 15,500 บาท
28. เครื่องตั้งเสียง (จูนเนอร์) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท
29. เครื่องให้จังหวะ (เมโทรนอม) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท
30. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 32 ช่อง
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท
31.กล่องเพิ่มสัญญาณเสียง 24 ช่อง จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 68,000 บาท เป็นเงิน 136,000 บาท
32. การ์ดดิจิตอล จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท
33. ลําโพงกลาง-แหลม ขนาด 15 นิ้ว มีขยายในตัวจํานวน
12 ตู้ ๆ ละ 43,000 บาท เป็นเงิน 516,000 บาท
34. ลําโพงซัฟ ขนาด 18 นิ้ว มีขยายในตัว จํานวน 4 ตู้
ตู้ละ 72,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
35. ลําโพงกลาง-แหลม ขนาด 15 นิ้ว มีขยายในตัว
จํานวน 8 ตู้ ๆ ละ 59,000 บาท เป็นเงิน 472,000 บาท
36. ลําโพงซัฟ ขนาด 18 นิ้ว มีขยายในตัว จํานวน 2 ตู้
ตู้ละ 72,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
37. เครื่องเสียงพกพาเคลื่อนย้าย ขนาด 600 w
4 mono mix/Line+4 mono/2 stereo Line USB Device

iPad/iPhone พร้อมลําโพง 1 คู่ เป็นเงิน 75,000 บาท
38. ไมโครโฟนไร้สายมือถือเดี่ยว UHF จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
39. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 25.0 (mm) จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
40. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 20.32 (mm) จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท
41. ไมโครโฟนสตูดิโอ ขนาด 17 (mm) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
42. ไมโครโฟนไดนามิก 60 Hz-16kHz (สําหรับเครื่องดนตรี)

จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
43. ไมโครโฟนไดนามิก 60 Hz-18KHz (สําหรับการร้อง)
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
44. ไมโครโฟนกลองชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท

45. แร็คใส่เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 20,000 บาท
46. แร็คใส่กล่องสัญญาณเสียง จํานวน 2 กล่อง ๆ ละ
6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
47. แร็คใส่ไมโครโฟน จํานวน 3 กล่อง ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 10,500 บาท
48. ขาตั้งคีย์บอร์ดไฟฟ้า แบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
49. ขาตั้งกีต้าร์โปร่งไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
50. ขาตั้งกีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
51. ขาตั้งกีต้าร์เบสไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,500 บาท
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
ที่ เริ่มจัดหา

ลําดับ

รายการ / จํานวน (หน่วย)
52. ขาตั้งโน้ต จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน
7,800 บาท
53. ขาตั้งลําโพง จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
54. ขาไมค์ตั้งพื้น จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 45,000 บาท
55. สายสัญญาณมัลติคอร์ 20 คอร์ ยาว 45 เมตร
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท
56. สายสัญญาณไมโครโฟน ยาว 20 เมตร จํานวน 33 เส้น

เส้นละ 1,500 บาท เป็นเงิน 49,500 บาท
57. สายสัญญาณเสียงครบชุด จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
58. สายไฟ AC ยาว 20 เมตร จํานวน 16 เส้น ๆ ละ
2,500 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
59. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน
80,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา)
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
347 ม.ค.60-ก.ย.60 -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
320,000
ตกลงราคา 60
จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา
-โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
ลําดับ

348

349

350

ม.ค.60-ก.ย.60 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
ก.พ.60

โครงการงานวันมาฆบูชา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

ก.พ.60-มี.ค.60 โครงการรณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.ประจําปี
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าอาคารสําหรับ อปพร.และผู้ร่วมกิจกรรม

สํานักการศึกษา

18,000

ตกลงราคา

30

100,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

5,000
20,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภายฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
351 ก.พ.60-มี.ค.60 โครงการแนะแนวทางการศึกษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

352

353

ก.พ.60-มี.ค.60 โครงการวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
24,000
ตกลงราคา 15
36,000
ตกลงราคา 15
สํานักการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก.พ.60-เม.ย.60 -เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ํา สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 550 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท
งานเทศกิจ
-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
-โต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้าสีขาวชนิดขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
พับได้ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า
75 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน
25,000 บาท

200,000
300,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

62,500

ตกลงราคา

30
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
354 ก.พ.60-พ.ค.60 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
500,000
ตกลงราคา 15
-ค่าอาหาร
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่าที่พัก
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่ายานพาหนะ
-ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
-ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
-ค่าชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.)
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ลําดับ

355

ก.พ.60-มิ.ย.60 โครงการสานฝันสู่น้อง
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

20,000
30,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
356 ก.พ.60-ส.ค.60 โครงการชุมชนช่อสะอาด
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ลําดับ

357

358

มี.ค.60

มี.ค.60

โครงการรณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.ประจําปี
-ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โครงการพัมนาสุขาภิบาลสถานที่จําหน่ายอาหาร
-จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.ค่าอาหารกลางวัน
2.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
3.ค่าวัสดุสํานักงาน
4.ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
5.ค่าจัดจ้างทําสื่อโฆษณาและเผยแพร่
6.จัดซื้อของที่ระลึก

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

10,000

ตกลงราคา

15

สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน

25,000

ตกลงราคา

15

45,000
18,000
10,000
38,000
5,000
3,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15
15
15
15

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
359 มี.ค.60-เม.ย.60 โครงการรถรงค์การลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลประจําปี สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เทศกาลสงกรานต์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
20,000
ตกลงราคา 15
-ค่าดอกไม้พิธีเปิด
2,500
ตกลงราคา 15
ลําดับ

360

มี.ค.60-เม.ย.60 โครงการครอบครัวอบอุ่น
-จัดอบรมการสร้างสายใยรักในครอบครัว
1.ค่าอาหาร
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าที่พัก
4.ค่าจ้างเหมารถ
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

84,000
14,400
3,600
40,000
25,600

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
361 มี.ค.60-เม.ย.60 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยใสพ้นภัยสังคมและภัยสุขภาพ
ลําดับ

-จัดอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยใสพ้นภัยสังคมและภัยสุขภาพ

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1.ค่าอาหาร
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าวิทยากร
4.ค่าวัสดุในการอบรม
5.ค่าที่พัก
6.ค่ายานพาหนะ
7.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
362

363

-

มี.ค.60-เม.ย.60 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

มี.ค.60-เม.ย.60 โครงการพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมารถ

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

70,000
12,000
20,000
15,000
30,000
40,000
13,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

7
7
7
7
7
7
7

20,000

ตกลงราคา

15

20,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
364 มี.ค.60-พ.ค.60 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 22,881,000
ประกวดราคา 120
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 2 ค่าดําเนินการ
งานไฟฟ้าถนน
ปรับปรุงวางระบบและจัดหาครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
ลําดับ

-งานปรับปรุงศูนย์ควบคุมกลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
-งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบดูภาพภายในศูนย์ควบคุม

-งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางร่วมทาง

แยกภายในเขตเทศบาล รวม 32 ทางแยก จํานวน 107 ชุด
แยกเป็นกล้องปรับมุม (PTZ) จํานวน 12 ชุด กล้องแบบ
มุมคงที่ จํานวน 95 ชุด
-งานติดตั้งระบบโครงข่ายการสื่อสารด้วยสายใยแก้วนําแสง
ขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
-งานอื่น ๆ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์
365

มี.ค.60-มิ.ย.60 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าจ้างเหมารถ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
366 มี.ค.60-ส.ค.60 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
ลําดับ

367

368

369

เม.ย.60

เม.ย.60

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการงานสงกรานต์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการงานวันเทศบาล
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เม.ย.60-พ.ค.60 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000

ตกลงราคา

15

800,000
1,200,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

100,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

80,000

ตกลงราคา

15

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
370 เม.ย.60-มิ.ย.60 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ผู้ประกอบการค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาล
-ค่าพาหนะ
-ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ลําดับ

371

372

373

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

เม.ย.60-ก.ค.60 โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี สํานักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

พ.ค.60

โครงการงานวันวิสาขบูชา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

พ.ค.60-ก.ค.60 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
-ค่าป้าย
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าใช้จ่ายอื่น

-

สํานักการศึกษา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15
15

40,000

ตกลงราคา

15

100,000
150,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

4,000

ตกลงราคา

15

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

สํานักการศึกษา

114,000
20,000
266,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
374 พ.ค.60-ก.ค.60 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคราชันย์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

375

376

377

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
20,000
ตกลงราคา 15
30,000
ตกลงราคา 15

พ.ค.60-ส.ค.60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

พ.ค.60-ส.ค.60 โครงการอบรมวินัยจราจร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา

มิ.ย.60-ส.ค.60 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานย่าพาชมเมือง
-ค่าป้าย
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สํานักการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

30,000
70,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

30,000
50,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

4,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
378 มิ.ย.60-ก.ค.60 โครงการงานแห่เทียนพรรษา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ

379

มิ.ย.60-ส.ค.60 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
-ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

-

หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,800,000
ตกลงราคา 15
1,200,000
ตกลงราคา 15
สํานักการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

87,500
262,500

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

380

มิ.ย.60-ก.ย.60 จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อกําหนดประโยชย์ตอบแทนอื่น
งานบริหารทั่วไป
เป็นกรณีพิเศษ

50,000

ตกลงราคา

30

381

ก.ค.60-ส.ค.60 โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนาง สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
เจ้าพระบรมราชนินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12
งานบริหารทั่วไป
สิงหามหาราชินี
-จ้างเหมาออกแบบและจัดงาน

300,000

ตกลงราคา

15
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ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
ที่ เริ่มจัดหา
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
382 ก.ค.60-ส.ค.60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมเคราะห์
-ค่าจ้างเหมารถ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
80,000
ตกลงราคา 15
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
30,000
ตกลงราคา 15
ลําดับ

383

384

385

ก.ค.60-ส.ค.60 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมเคราะห์

ก.ค.60-ก.ย.60 โครงการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "น้ําคือชีวิต ช่วยกันคิด
ช่วยกันประหยัด"
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ก.ค.60-ก.ย.60 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย

สํานักการศึกษา

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

2,000

ตกลงราคา

15

250,000

ตกลงราคา

15

80,000
120,000

ตกลงราคา
ตกลงราคา

15
15

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ก  
 ..2560 กก !
"# $%&&' (
ช่วงเวลาที่ต้อง
รายการ / จํานวน (หน่วย)
ที่ เริ่มจัดหา
386
ก.ย.60 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าจ้างเหมา/ค่าอาหาร
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นโดยถัวจ่าย
ลําดับ
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หน่วยงาน
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนดส่ง หมายเหตุ
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)
มอบงาน(วัน)
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
40,000
ตกลงราคา 15
60,000
ตกลงราคา 15

