
                                                                                                                                        แผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560                                  ผด.2

ล าดับ ช่วงงาน หน่วยงาน ก าหนดสง่มอบ

ที่ ทีต่้องเริ่มจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วัน)

1 ต.ค  59- ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 40,000.00    ตกลงราคา 5
2 ต.ค  59- ก.ย.60 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 100,000.00  ตกลงราคา 60
3 ต.ค  59- ก.ย.60 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษี กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 5,000.00      ตกลงราคา 7
4 ต.ค  59- ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 10,000.00    ตกลงราคา 7
5 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 30,000.00    ตกลงราคา 5
6 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 5,000.00      ตกลงราคา 5
7 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 20,000.00    ตกลงราคา 5
8 ต.ค  59- ก.ย.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 40,000.00    ตกลงราคา 5
9 ต.ค  59- ก.ย.60 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง งานบริหารทัว่ไป 10,000.00    ตกลงราคา 7

10 ต.ค 59 -ก.ย.59 โครงการพัฒนาศกัยภาพมหกรรมการศกึษา กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 30,000.00      ตกลงราคา 5

11 ต.ค 59 -ก.ย.59 วัสดุส านักงาน กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 20,000.00      ตกลงราคา 5

12 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุงานบ้าน งานครัว กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 20,000.00      ตกลงราคา 5

13 ต.ค 59 -ก.ย.60 คา่อาหารเสริม (นม) กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 651,510.00    วิธพิเศษ 30

14 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 10,000.00      ตกลงราคา 5

15 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 30,000.00      ตกลงราคา 5

16 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 10,000.00      ตกลงราคา 5

17 ต.ค 59 -ก.ย.60 วัสดุการศกึษา กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 119,000.00    ตกลงราคา 5

18 ต.ค 59 -ก.ย.60 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 10,000.00      ตกลงราคา 5

19 ต.ค 59 -ก.ย.60 คา่สนับสนุนอาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ กองการศกึษา แผนงานการศึกษา 343,000.00    ตกลงราคา 227

20 ม.ค  60 โครงการกจิกรรมวันด็กแห่งชาติ กองการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000.00      ตกลงราคา 5

21 ส.ค  60 โครงการจัดกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ กองการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000.00      ตกลงราคา 5

22 มิ.ย  ก.ค.60 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000.00      ตกลงราคา 5

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

                                                                                                                                  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่ย็น อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

วิธีจัดหา หมายเหตุรายการ / จ านวน (หน่วย)
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23 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการแขง่ขนักฬีาชนเผ่าอ าเภอพาน กองการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,000.00        ตกลงราคา 5

24 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการแขง่ขนักฬีาเปตองต้านยาเสพติด กองการศกึษา กฬีาและนันทนาการ 20,000.00      ตกลงราคา 5

25 ต.ค 59 -ก.ย.59 โครงการแขง่ขนักฬีาสีสัมพันธต์ าบลแม่เย็น กองการศกึษา กฬีาและนันทนาการ 70,000.00      ตกลงราคา 7

26 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการแขง่ขนักฬีาแม่เย็นคพั กองการศกึษา กฬีาและนันทนาการ 20,000.00      ตกลงราคา 5

27 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการแขง่ขนักฬีา อสม.อ าเภอพาน กองการศกึษา กฬีาและนันทนาการ 20,000.00      ตกลงราคา 5

28 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการปู่สอนหลาน กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00      ตกลงราคา 5

29 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการเลน่ดนตรีพ้ืนเมือง กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00      ตกลงราคา 5

30 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน่ กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 50,000.00      ตกลงราคา 5

31 เม.ย.-60 โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 70,000.00      ตกลงราคา 5

32 มิ.ย.- ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (พบกนัวันพระ) กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000.00      ตกลงราคา 5

33 ต.ค 59- ก.ย.60 โครงการส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรมลา้นนา กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00      ตกลงราคา 5

34 ต.ค 59 -ก.ย.60 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ กองการศกึษา การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00      ตกลงราคา 5

35 ต.ค 59-ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร กองการศกึษา การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000.00      ตกลงราคา 5

36 ต.ค 59- ก.ย.60 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กองการศกึษา การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000.00      ตกลงราคา 5

37 ต.ค 59- ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ กองการศกึษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 150,000.00    ตกลงราคา 30

38 ต.ค 59- ก.ย.60 โครงการปรับปรุงเส้นทางจราจรเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วและลดอุบัติเหตุ กองการศกึษา การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 87,000.00      ตกลงราคา 30

39 ต.ค.59 - ธ.ค. 60 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00        ตกลงราคา 7

40 ต.ค.59 - ธ.ค. 60 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทีด่ี ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8,000.00          ตกลงราคา 7

41
ธ.ค.59- ก.พ. 60 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบิติังานของคณะผู้บริหาร สมาชกิสภา 

ขา้ราชการ พนกังานจ้าง และผู้น าชมุชนต าบลแมเ่ย็น ส านักปลัด
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 300,000.00     ตกลงราคา 7

42 ธ.ค. 59- ก.พ. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลแม่เย็น ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 60,000.00        ตกลงราคา 7

43 พ.ค. - มิ.ย. 60 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00        ตกลงราคา 7
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44 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึง่บริการ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1,346,500.00  ตกลงราคา 7

45 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000.00        ตกลงราคา 7

46 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00        ตกลงราคา 5

47 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 50,000.00        ตกลงราคา 5

48 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000.00        ตกลงราคา 5

49 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00        ตกลงราคา 5

50 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00        ตกลงราคา 5

51 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 120,000.00     ตกลงราคา 5

52 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00        ตกลงราคา 5

53 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00        ตกลงราคา 5

54 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 เก้าอ้ีส านักงาน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4,500.00          ตกลงราคา 5

55 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21,000.00        ตกลงราคา 5

56 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ตู้โชว์ จ านวน 1 หลัง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000.00          ตกลงราคา 5

57 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โต๊ะประชุม จ านวน 6 ตัว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00        ตกลงราคา 5

58 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19,600.00        ตกลงราคา 5

59 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3  ชุด ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 61,000.00        ตกลงราคา 5

60 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 เคร่ืองพิมพ์  ขาวด า 4 เคร่ือง ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,200.00        ตกลงราคา 5

61 ต.ค. 59 -  ก.ย. 61 โครงการต่อเติมหอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 25,000.00        ตกลงราคา 30

62 ต.ค. 59 -  ก.ย. 61 รายจ่ายอ่ืน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,000.00        ตกลงราคา 60

63 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการจัดใหม้ีน้ าเพ่ืออุโภค - บริโภค ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,000.00        ตกลงราคา 7

64 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00        ตกลงราคา 7

65 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00        ตกลงราคา 7
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66 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 30,000.00        ตกลงราคา 5

67 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.และสายตรวจอาสา ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 20,000.00        ตกลงราคา 7

68 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000.00        ตกลงราคา 7

69 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 12,000.00        ตกลงราคา 7

70 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 100,000.00     ตกลงราคา 7

71 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 แท่งแบริเออร์ จ านวน  4  อัน ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 18,000.00        ตกลงราคา 7

72 ต.ค. 59 -  ก.ย. 61 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000.00        ตกลงราคา 30

73 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการชุมชนจักรยานต าบลแม่เย็น ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00        ตกลงราคา 7

74 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00        ตกลงราคา 7

75 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการพัฒนาแผนงาน/กิจกรรมสาธารณสุข ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 2,000.00          ตกลงราคา 7

76 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการบริการสาธารณสุข ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 2,000.00          ตกลงราคา 7

77 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 10,000.00        ตกลงราคา 7

78 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันโรคมือเท้าปากเด็กวัยก่อนเรียน ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 2,000.00          ตกลงราคา 7

79 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการสร้างพ้ืนทีป่ลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต าบลแม่เย็น ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 10,000.00        ตกลงราคา 7

80 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00        ตกลงราคา 5

81 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/ไร้ทีพ่ึ่ง ส านักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00        ตกลงราคา 7

82 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 20,000.00        ตกลงราคา 7

83 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส. ต.แม่เย็น ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5,000.00          ตกลงราคา 7

84 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 10,000.00        ตกลงราคา 7

85 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชมุชน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 3,000.00          ตกลงราคา 7

86 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 10,000.00        ตกลงราคา 7

87 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 20,000.00        ตกลงราคา 7
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88 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกลุ่มของประชาคมด้วยวิธีสหกรณ์ ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 10,000.00        ตกลงราคา 7

89 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 8,000.00          ตกลงราคา 7

90 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปอาหาร ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 8,000.00          ตกลงราคา 7

91 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 5,000.00          ตกลงราคา 7

92 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการ อบต. เคลื่อนทีพ่บประชาชน ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 30,000.00        ตกลงราคา 7

93 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอบรมการท าขนมไทย ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 8,000.00          ตกลงราคา 7

94 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอบรมการเลื้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 8,000.00          ตกลงราคา 7

95 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอบรมการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ส านักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 8,000.00          ตกลงราคา 7

96 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่เย็น ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

97 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

98 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 วัสดุการเกษตร ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00        ตกลงราคา 5

99 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการเข้าค่ายอบรมเด็กและเยาวชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00        ตกลงราคา 7

100 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการต้นไม้กินได้ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

101 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการป้องกันการบุกรุกพ้ืนทีป่่าและการจัดท าแนวกันไฟป่า ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 25,000.00        ตกลงราคา 7

102 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

103 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ปัญหาน้ าเสีย ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

104 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

105 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00        ตกลงราคา 7

106 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมาชกุมารี (อพ.สธ.)

ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00        ตกลงราคา 7

107 ต.ค. 59 -  ก.ย. 60 โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00        ตกลงราคา 7

108 ต.ค  59- ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึง่บริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 35,000.00        ตกลงราคา 5
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109 ต.ค  59- ก.ย.60 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000.00        ตกลงราคา 7

110 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000.00        ตกลงราคา 5

111 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00        ตกลงราคา 5

112 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00        ตกลงราคา 5

113 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00          ตกลงราคา 5

114 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 18,000.00        ตกลงราคา 5

115 ต.ค  59- ก.ย.60 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 21,000.00        ตกลงราคา 5

116 ต.ค  59- ก.ย.60 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00        ตกลงราคา 5

117 ธ.ค 59 -  เม.ย  60 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต  ม.8  ขนาดปากรางกว้าง 1 เมตร กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00     ตกลงราคา 30

 ท้องรางกว้าง 0.60  ม. หนา 0.16  ม.   ลึก 0.30  ม. ยาว 380 ม. พร้อมป้ายโครง 1 ป้ายกองช่าง

118 ธ.ค 59 -  เม.ย  60 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต  พร้อมวางท่อระบายน้ า ซ.2  ม.7 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00     ตกลงราคา 30

ขนาดปากรางกว้าง 1.20  ม. ท้องรางกว้าง 0.30 ม.  หนา 0.10 เมตร ลึก 0.80 ม. กองช่าง

ยาว 175 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จ านวน 1 บ่อ กองช่าง

พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย กองช่าง

119 ธ.ค 59 -  เม.ย  60 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีต  พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ม. 10 ก าหนด 2 จุด กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00     ตกลงราคา 30

จุดที่ 1  ขนาดปากรางกว้าง 1.00 ม. ทอ้งรางกลา้ง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ลกึ 0.50 ม. กองช่าง

มคีวามยาวรวม 115  ม. วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 0.40 ม. กองช่าง

จ านวน 10 ทอ่น  และจุดพักน้ า ขนาด 1.50x1.50 ม (ภายใน)จ านวน 1 บอ่ กองช่าง

จุดที่ 2  วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 0.60 ม. จ านวน  56 ทอ่น กองช่าง

และบอ่พักน้ า ขนาด 1.00x1.00  ม. จ านวน 4 บอ่ พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย กองช่าง

120 ธ.ค 59 -  เม.ย  60โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สายวัดป่าสักเหนือ หมู่ 4 กว้าง 4.00 เมตร หนา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 230,000 ตกลงราคา 30

เมตร  ความยาว 110  เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า กองช่าง

440  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย กองช่าง
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                                                                                                                                  องค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่ย็น อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

วิธีจัดหา หมายเหตุรายการ / จ านวน (หน่วย)

121 ธ.ค 59 -  เม.ย  60โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันลมจอย ม.2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 96  ม. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 ตกลงราคา 30

หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 384  ตารางเมตร พร้อมป้าย กองช่าง

โครงการจ านวน  1  ป้าย กองช่าง

122 พ.ค 60 -  มิ.ย  60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ยเมี่ยง ม.11  กว้าง  4.00  ม. ยาว 96 ม. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00     ตกลงราคา 30

หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 384  ตารางเมตร พร้อมป้าย กองช่าง

เมตร ความยาว 112  เมตร กองช่าง

123 พ.ค 60 -  มิ.ย  60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  พร้อมวางท่อระบายน้ า กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 30

  ขนาด 0.40 มx0.30 ม (ภายใน)ยาว 72 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. กองช่าง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30 เมตร จ านวน  34 ท่อน พร้อยป้ายโครงการ กองช่าง

จ านวน 1 ป้าย กองช่าง

124 ก.ค.60 – ก.ย.60 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลผัสติกคอนกรีต สายปูแกง อทุยานแหง่ชาติดอย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000.00 ตกลงราคา 30

หลวง กว้าง  6.00  ม ยาว 140 ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย กองช่าง

125 ก.ค.60 – ก.ย.60 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.2 ม.5 กว้าง 1.00 ม ยาว 325 ตรม.กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 30

หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 325  ตารางเมตร พร้อมป้าย กองช่าง

126 ก.ค.60 – ก.ย.60 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าหมู่บ้าน   ม.6  กว้าง 0.60กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00 ตกลงราคา 30

เมตร ยาว 360 เมตรหนาโดยเฉลี่ย 0.15  ม.  หรือมีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. กองช่าง

127 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอ้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 270,000 ตกลงราคา 30

128 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็นกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 180,000 ตกลงราคา 30

129 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.1 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 200,000 ตกลงราคา 30

130 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 กองช่าง อ.เฉพาะกิจ 3,585,000.00 ประมูลราคา 180

131 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.8 กองช่าง อ.เฉพาะกิจ 3,585,000.00 ประมูลราคา 180

132 ต.ค59  -  ก.ย.60 โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.7-ม.10 กองช่าง อ.เฉพาะกิจ 7,290,000.00 ประมูลราคา 45


