
ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค.55 - ก.ย. 57 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพธิีและงานรัฐ ส านกัปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 140,000        ตกลงราคา 30
พธิี  งานบริหารทั่วไป

2 ต.ค.55 - ก.ย. 56 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและผู้น า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 100,000        ตกลงราคา 30
ชุมชน งานบริหารทั่วไป

3 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุส านกังาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 115,000        ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

4 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 25,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

5 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุกอ่สร้าง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 15,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

6 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

7 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 150,000        ตกลงราคา 30
 งานบริหารทั่วไป

8 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 15,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

9 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารทั่วไป

10 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุส านกังาน ส่วนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000          ตกลงราคา 15
 งานบริหารงานคลัง

11 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000          ตกลงราคา 15
งานบริหารงานคลัง

12 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000          ตกลงราคา 15
งานบริหารงานคลัง

13 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,000            ตกลงราคา 30
งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย

14 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุกอ่สร้าง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000          สอบราคา 30
งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย



ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

15 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000            ตกลงราคา 7
งานปอ้งกนัภยัและระงับอคัคีภยั

16 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000          ตกลงราคา 7
งานปอ้งกนัภยัและระงับอคัคีภยั

17 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000          ตกลงราคา 7
 งานปอ้งกนัภยัและระงับอคัคีภยั

18 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุอื่น ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000            ตกลงราคา 7
งานปอ้งกนัภยัและระงับอคัคีภยั

19 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 5,000            ตกลงราคา 7
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

20 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ค่าอาหารเสริม (นม) ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 1,026,720     ตกลงราคา 7
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

21 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุการศึกษา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000          ตกลงราคา 7
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

22 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุส านกังาน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000          ตกลงราคา 7
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

23 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        ตกลงราคา 7
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

24 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุกอ่สร้าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        ตกลงราคา 7
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

25 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000          ตกลงราคา 7
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

26 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000          ตกลงราคา 7
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

27 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000          ตกลงราคา 7
 งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา
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ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

28 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 30,000          ตกลงราคา 7
งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

29 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        ตกลงราคา 30
งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

30 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุอื่น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 300,000        ตกลงราคา 7
งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

31 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,000            ตกลงราคา 7
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

32 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุกฬีา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 90,000          ตกลงราคา 7
งานกีฬาและนนัทนาการ

33 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุการเกษตร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 30,000          ตกลงราคา 7
งานส่งเสริมการเกษตร

34 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุการเกษตร ส่วนโยธา แผนงานพาณิชย์ 5,000            ตกลงราคา 7
งานกจิการประปา

35 ต.ค.55 - ก.ย. 56 วัสดุอื่น ส่วนโยธา แผนงานพาณิชย์ 80,000          ตกลงราคา 7
งานกจิการประปา

36 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

37 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 80,000          ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไป

38 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000          ตกลงราคา 7
ทะเบยีนทรัพย์สิน งานบริหารงานคลัง

39 ต.ค.55 - ก.ย. 56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000          ตกลงราคา 7
งานบริหารงานคลัง

40 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 289,400        ตกลงราคา 30
สถานศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
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ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

41 ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 8,000            ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

42 ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000          ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

43 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการขยับกายสบายชีวี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 60,000          ตกลงราคา 30
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

44 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบา้นผู้พกิารและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000            ตกลงราคา 30
ผู้สูงอายุ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

45 ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000          ตกลงราคา 30
 งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

46 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบา้นผู้พกิารและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000            ตกลงราคา 30
ผู้สูงอายุ งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

47 ต.ค.55 - ก.ย.56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 30,000          ตกลงราคา 15
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน

48 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการเข้าวัดฟงัธรรมส่งเสริมคุณธรรม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,000          ตกลงราคา 30
จริยธรรมคนสามวัยในวันธรรมะสาวนะ งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

49 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าในชุมชน  ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000          ตกลงราคา 30
ปราชญ์ชาวบา้นและผู้น าธรรมชาติ งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

50 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000        ตกลงราคา 30
ก าแพงเซา งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

51 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000          ตกลงราคา 30
เยาวชน สตรี ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

โอกาส  

52 ต.ค.55 - ก.ย.56 โครงการหนงัสือพมิพแ์ละวารสารเพื่อ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000          ตกลงราคา 30
ประชาชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

53 พ.ย.55 - ก.ย.56 โครงการส่งเสริมกจิกรรมประเพณี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 20,000          ตกลงราคา 30
วันฮารีรายอ งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา



ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

54 พ.ย.-55 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 300,000        ตกลงราคา 30
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

55 พ.ย.55 - ก.ย.56 โครงการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 40,000          ตกลงราคา 7
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

56 พ.ย.56 - ม.ค.57 โครงการจัดท าวารสารเพื่อประชาชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 90,000          ตกลงราคา 7
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

57 ธ.ค.55 - ม.ค.56 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท าบญุ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 30,000          ตกลงราคา 30
ใหท้านไฟและตักบาตรวันขึ้นปใีหม ่หมู่ที่ 3 งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่

58 ม.ค.-56 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 700,000        ตกลงราคา 30
งานไฟฟา้ถนน

59 ม.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการ อบต.พบประชาชนและจัดท า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25,000          ตกลงราคา 30
บรูณาการแผนชุมชนระดับหมู่บา้นและต าบล งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

60 ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคระบาดใน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 10,000          ตกลงราคา 30
สัตว์เล้ียง งานส่งเสริมการเกษตร

61 ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการพฒันาคุณภาพงานด้านการเกษตร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 10,000          ตกลงราคา 30
 งานส่งเสริมการเกษตร

62 ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 30,000          ตกลงราคา 30
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง งานส่งเสริมการเกษตร  

63 ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพฝีมอืแรงงาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 30,000          ตกลงราคา 30
ด้านการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

64 ม.ค.56 - ก.ย.56 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 20,000          ตกลงราคา 30
ประจ าต าบล งานส่งเสริมการเกษตร

65   ม.ค.  56 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กประจ าปี ส่วนการคลัง แผนงานการศึกษา 100,000        ตกลงราคา 15
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

66 ม.ค. 56-ม.ีค. 56 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 15,000          ตกลงราคา 30
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา
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ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

67 ม.ค. 56-ม.ีค. 56 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้และควบคุม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 100,000        ตกลงราคา 30
สัตว์เล้ียง งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

68 ก.พ.56 - ม.ิย.56 โครงการขยายเขตไฟฟา้ทางสาธารณะถนน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000          ตกลงราคา 30
สายบา้นหยวด (หมู่ที่ 4)-วังแพ หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

69 ก.พ.56 - ม.ิย.56 โครงการขยายเขตไฟฟา้ทางสาธารณะถนน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000          ตกลงราคา 30
สายสวนตอ - สวนพล หมู่ที่ 1 งานไฟฟา้ถนน

70 ก.พ.56 - ม.ิย.56 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ทางสาธารณะ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 40,000          ตกลงราคา 30
ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน

71 ก.พ.56 - ม.ิย.56 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ทางสาธารณะ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 90,000          ตกลงราคา 30
ถนนสายหนองคล้า - สันยูง หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

72 ก.พ.56 - ม.ิย.56 โครงการขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 70,000          ตกลงราคา 30
ไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน

73 ก.พ.-56 โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีกวน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 30,000          ตกลงราคา 30
ข้าวมธุปยาส งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

74 ก.พ.56 - พ.ค.56 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอนรัุกษ์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000          สอบราคา 30
ส่ิงแวดล้อม(ฝายคลองทา่ดี) หมู่ที่ 2 งานสวนสาธาณะ

75 ม.ีค.56 - พ.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายทอ่ลอด - ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 150,000        สอบราคา 45
ต.ขุนทะเล หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน

76 ม.ีค.56 - พ.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายตีน - นาโอน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 260,000        สอบราคา 45
หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

77 ม.ีค.56 - พ.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายวังสาย - ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 330,000        สอบราคา 45
ต้นหว้า หมู่ที่ 4 งานไฟฟา้ถนน

78 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหนองหงษ ์- ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000        สอบราคา 45
ชลประทาน หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน

79 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายสวนประ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 460,000        สอบราคา 45
หมู่ที่ 6 งานไฟฟา้ถนน

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

80 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าและวางทอ่ คสล. ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000          ตกลงราคา 30
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน

81 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ าพ ุ- ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 70,000          ตกลงราคา 30
สวนพล หมู่ที่ 1 งานไฟฟา้ถนน

82 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการปรับปรุงลานกฬีาอเนกประสงค์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000          ตกลงราคา 30
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 6 งานสวนสาธาณะ

83 เม.ย.56 - ม.ิย.56 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณเกาะ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 70,000          ตกลงราคา 30
ทวดพลตาพนัอนิ หมู่ที่ 5 งานสวนสาธาณะ

84  เม.ย. 56 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 40,000          ตกลงราคา 30
งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่

85 เม.ย.56 - พ.ค.56 โครงการอนรัุกษแ์หล่งน้ าธรรมชาติ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 50,000          ตกลงราคา 30
งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

86 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายนาหวาย - ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 450,000        สอบราคา 45
ต.ทา่ดี หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

87 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายน้ าพุ-สวนตอ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 360,000        สอบราคา 45
หมู่ที่ 1 งานไฟฟา้ถนน

88 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ถนนสายหวัหร่ัง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 450,000        สอบราคา 45
หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน

89 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหนา้หว้ย - ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 400,000        สอบราคา 45
วัดชัน หมู่ที่ 2 งานไฟฟา้ถนน

90 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายนาโหนดออก ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 300,000        สอบราคา 45
หมู่ที่ 2 งานไฟฟา้ถนน

91 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้นต าบล ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 360,000        สอบราคา 45
ก าแพงเซา งานไฟฟา้ถนน

92 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและกอ่สร้าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 150,000        สอบราคา 30
ทอ่เหล่ียม คสล.ถนนสายซอยธรรมชาติ - งานไฟฟา้ถนน
นาชัน หมู่ที่ 4
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แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2556
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

93 พ.ค. 56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างพนงักั้นดิน,น้ าและก าแพง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 140,000        สอบราคา 30
สูง(ลานกฬีาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 5 งานสวนสาธาณะ

94 พ.ค.56 - ม.ิย.56 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒันาครอบครัวใน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000          ตกลงราคา 30
ชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน

95 พ.ค.56 - ก.ค.56 โครงการกฬีาต้านยาเสพติดก าแพงเซา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 400,000        ตกลงราคา 30
สัมพนัธ์ งานกีฬาและนนัทาการ  

96 ม.ิย.56 - ส.ค.56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายศาลาต้นแซะ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 430,000        สอบราคา 45
 - นาตอ หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

97 ก.ค.56 - ส.ค.56 กจิกรรมส่งเสริมการแหเ่ทยีนพรรษาประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 10,000          ตกลงราคา 30
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

98 ก.ค.56 - ส.ค.56 โครงการส่งเสริมประเพณีการหล่อเทยีน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 30,000          ตกลงราคา 30
พรรษาประจ าปี งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

99 ก.ค.56 -ส.ค. 56 โครงการขยายเขตระบบประปาภายใน ส่วนโยธา แผนงานพาณิชย์ 100,000        ตกลงราคา 30
หมู่บา้น หมู่ที่ 4 งานกจิการประปา

100 ก.ค.56 -ส.ค. 56 โครงการขยายเขตระบบประปาภายใน ส่วนโยธา แผนงานพาณิชย์ 40,000          ตกลงราคา 30
หมู่บา้น หมู่ที่ 2 งานกจิการประปา

101 ก.ค.56 -ส.ค. 56 โครงการขยายเขตระบบประปาภายใน ส่วนโยธา แผนงานพาณิชย์ 70,000          ตกลงราคา 30
หมู่บา้น หมู่ที่ 3 งานกจิการประปา

102 ก.ค.56 - ส.ค. 56 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เด็กและเยาวชน ส่วนการคลัง แผนงานการศึกษา 120,000        ตกลงราคา 15
ผู้ด้อยโอกาส งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

103 ส.ค.56 - ก.ย.56 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 5,500            ตกลงราคา 15
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

104 ส.ค.56 - ก.ย.56 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 7,000            ตกลงราคา 15
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

105 ส.ค.56 - ก.ย.56 โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช ากล้าพนัธุไ์ม้ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 15,000          ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมการเกษตร
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ผด.2

ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

106 ส.ค.56 - ก.ย.56 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 39,000          ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไป

107 ส.ค.56 - ก.ย.56 จอรับภาพ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 39,900          ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไป

108 ก.ย.-56 จัดซ้ือชุดล๊อกเกอร์อเนกประสงค์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000          ตกลงราคา 30
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

(ลงชื่อ)......ปริยภัทร  นิจนารถ.....ผู้รายงาน
        (นางปริยภัทร  นิจนารถ)   
            นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)......สุดารัตน์ ทิพย์รัตน.์.....หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
     (นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์รัตน)์

(ลงชื่อ)........ธีระ  ด้วงสิน................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
         (นายธีระ  ด้วงสิน)

(ลงชื่อ)........ธีระ  ด้วงสิน................  
         (นายธีระ  ด้วงสิน)

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา ปฏิบัติหน้าที่
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา
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