
ผด.2

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

1 ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพธิีและงานรัฐ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 120,000   ตกลงราคา 30
พธิี  งานบริหารงานทั่วไป

2 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น ส่วนโยธา แผนงานการพาณิชย์ 80,000     ตกลงราคา 30
งานกจิการประปา

3 ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

4 ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุส านกังาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 140,000   ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

5 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 30,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

6 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่สร้าง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 15,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

7 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 50,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

8 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 160,000   ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

9 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 15,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

10 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 40,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไป

11 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุส านกังาน ส่วนงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานคลัง

12 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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)

13 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 25,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานคลัง

14 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานคลัง

15 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุส านกังาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000     ตกลงราคา 30
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

16 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000     สอบราคา 30
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

17 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่สร้าง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000     ตกลงราคา 7
 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

18 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000     ตกลงราคา 7
 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

19 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000     ตกลงราคา 7
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

20 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000     ตกลงราคา 7
 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

21 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000       ตกลงราคา 7
 งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

22 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนงานคลัง งานบริหารงานทั่วไป 25,000     ตกลงราคา 7
งานบริหารงานคลัง

23 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนงานคลัง งานบริหารงานทั่วไป 30,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารงานคลัง

24 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการ อปพร. ร่วมใจปอ้งกนัภยัใหชุ้มชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 220,000   ตกลงราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

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

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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)

25 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา

26 ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าอาหารเสริม (นม) ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 847,420   ตกลงราคา 30
 งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

27 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการศึกษา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000     ตกลงราคา 7
 งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

28 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 10,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

29 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุส านกังาน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

30 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 80,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

31 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่สร้าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 80,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

32 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 7
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

33 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000     ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

34 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,000     สอบราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

35 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000     สอบราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

36 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 8,000       สอบราคา 45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ผด.2

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

37 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000     ตกลงราคา 7
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

38 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 7
 งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

39 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 80,000     ตกลงราคา 7
 งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

40 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 200,000   ตกลงราคา 7
 งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

41 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 5,000       ตกลงราคา 7
 งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

42 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 10,000     ตกลงราคา 7
งานกฬีาและนนัทนาการ

43 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกฬีา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 90,000     ตกลงราคา 7
งานกฬีาและนนัทนาการ

44 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการเกษตร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 25,000     ตกลงราคา 7
งานส่งเสริมการเกษตร

45 ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการเกษตร ส่วนโยธา แผนงานการพาณิชย์ 5,000       ตกลงราคา 7
 งานกจิการประปา

46 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 10,000     สอบราคา 45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา

47 ต.ค.56-ส.ค.57 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 9,000       ตกลงราคา 30
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยปราง งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

48 ต.ค.56-ก.พ.57 โครงการจริยธรรมเพื่อการเรียนรู้ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 20,000     ตกลงราคา 30
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

ล าดับที่



ผด.2

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

49 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 336,000   ตกลงราคา 30
ศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

50 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 10,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

51 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 15,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

52 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการขยับกายสบายชีวี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 72,000     ตกลงราคา 30
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

53 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7,800       ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

54 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,460     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

55 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ขนาด 4 ฟตุ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,300     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

56 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูาพร้อมอปุกรณ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

57 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,000     ตกลงราคา 7
งานบริหารงานทั่วไป

58 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,600       ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

59 เม.ย.57-ม.ิย.57 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 750 VA ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1,800       ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา

ล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557



ผด.2

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

60 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 50,000     ตกลงราคา 30
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

61 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000     ตกลงราคา 15
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์  

62 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 500,000   ตกลงราคา 30
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

63 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000     ตกลงราคา 15
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์  

64 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 500,000   สอบราคา 30
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

65 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 30,000     ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

66 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 500,000   สอบราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

67 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 10,000     ตกลงราคา 30
งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

68 ม.ค. 57-พ.ค. 57 โครงการ อบต.พบประชาชนและจัดท าบรูณาการ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000     ตกลงราคา 30
แผนหมู่บา้น/ชุมชนระดับหมู่บา้นและต าบล งานวางแผนสถิติและวิชาการ

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

70 ม.ค. 57-พ.ค. 57 โครงการส ารวจและบนัทกึจัดเกบ็ข้อมลูบญัชี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 90,000     ตกลงราคา 7
ครัวเรือนในต าบล งานวางแผนสถิติและวิชาการ

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุล าดับที่ รายการ/จ านวน (หนว่ย หนว่ยงานเจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
องค์การบริหารสว่นต าบลก าแพงเซา
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แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557



ผด.2

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

71 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 10,000     ตกลงราคา 30
งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

72 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 45
งานก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู

73 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 80,000     ตกลงราคา 45
เยาวชน สตรี ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

74  ต.ค.56 โครงการส่งเสริมกจิกรรมประเพณีวันฮารีรายอ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000     ตกลงราคา 45
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

75 ต.ค.57-ก.ย.57 โครงการหนงัสือพมิพแ์ละวารสารเพื่อประชาชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

76 ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เล้ียง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 10,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมการเกษตร

77 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา แผนงานการพาณิชย์ 200,000   ตกลงราคา 60
งานกจิการประปา

78 ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนงานคลัง แผนงานการพาณิชย์ 50,000     ตกลงราคา 30
งานตลาดสด

79 ธ.ค.56-ม.ค357 โครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000     ตกลงราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

80 ธ.ค.56-ม.ค.57 โครงการกจิกรรมวันขึ้นปใีหมศู่นย์พฒันา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 5,000       ตกลงราคา 30
เด็กเล็กบา้นหว้ยปราง งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

81 ธ.ค.56-ม.ค.57 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบา้นผู้พกิารและผู้สูง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000     ตกลงราคา 45
 อายุภายในต าบล งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

82 ธ.ค.56-ม.ค.57 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบา้นผู้พกิารและผู้สูง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000     ตกลงราคา 45
อายุภายในต าบล งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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)

83 ธ.ค.56-ม.ค.57 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท าบญุให้ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 50,000     ตกลงราคา 60
ทานไฟและตักบาตรวันขึ้นปใีหม่ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

84 ม.ค.-57 โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 120,000   สอบราคา 45
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

85 ม.ค.57-ก.พ.57 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์เด็กเล่นประจ าศูนย์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 50,000     ตกลงราคา 30
พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยปราง งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

86 ม.ค.57-ก.พ.57 โครงการสานฝันเพื่อวันใหม่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 40,000     ตกลงราคา 30
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

87 ม.ค.57-ก.ย.57 โครงการกอ่สร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000   ตกลงราคา 45
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

88 ม.ค.57-ก.ย.57 โครงการกอ่สร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000   สอบราคา 45
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

89 ม.ค.57-ก.พ.57 โครงการแกไ้ขปญัหาสตรีหมา้ยที่เล้ียงดูบตุร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000     ตกลงราคา 45
ตามล าพงั งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

90 ม.ค.57-ก.พ.57 โครงการเข้าวัดฟงัธรรมส่งสริมคุณธรรมจริยธรรม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 25,000     ตกลงราคา 60
คนสามวัยในวันธรรมสาวนะ งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

91 ม.ค.57-ก.ย.57 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลก าแพงเซา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

92 ม.ค.57-ก.ย.57 โครงการส ารวจข้อมลูหมู่บา้น/ชุมชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 15,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

93 ก.พ.57-เม.ย.57 โครงการบกุเบกิถนนสายชลประทาน-บา้นหนองมว่ง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   สอบราคา 45
หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน

94 ก.พ.57-เม.ย.57 โครงการบกุเบกิถนนสายหว้ยลึกล่าง-หว้ยปราง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 95,000     ตกลงราคา 45
หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน
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แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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)

95 ก.พ.57-เม.ย.57 โครงการขุดลอกคู คลอง หว้ยกะเปยีด-คลองหยวด ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   สอบราคา 60
หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน

96 ก.พ.57-ม.ีค.57 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน ปราชญ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000     ตกลงราคา 15
ชาวบา้นและผู้น าธรรมชาติ งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน  

97 ก.พ.57-ม.ีค.57 โครงการพฒันาอาชีพฝีมอืแรงงานและภมูปิญัญา ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000     ตกลงราคา 30
ทอ้งถิ่น งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

98 ก.พ.-57 โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีกวนข้าว ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 30,000     ตกลงราคา 15
มธุปายาส (ข้าวยาคู) งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  

99 ม.ีค.57-เม.ย.57 โครงการฝึก อปพร. ประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000     สอบราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

100 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้และควบคุม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสาธารณสุข 100,000   ตกลงราคา 30
สัตว์เล้ียง  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

101 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายตีนนา-นาโอน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   สอบราคา 30
หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

102 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายควนดินแดง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 229,700   สอบราคา 45
หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

103 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายซอยเฉลิม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 410,000   สอบราคา 60
พระเกยีรต์ิ-ใสแต หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน

104 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นกลาง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   สอบราคา 30
หมู่ที่ 6 งานไฟฟา้ถนน

105 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายย่านซ่ือล่าง ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 350,000   สอบราคา 30
หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน

106 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายศูนย์สาธิต- ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 460,000   สอบราคา 30
ต.ไชยมนตรี (แยกสะพานหวัหร่ัง) หมู่ที่ 1 งานไฟฟา้ถนน
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107 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางทอ่ คสล. ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
ถนนสายหว้ยปรางตก หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

108 ม.ีค.57-เม.ย.57 โครงการร่วมใจปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 40,000     ตกลงราคา 30
ใหแ้กเ่ยาวชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

109 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางทอ่ คสล. ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
ถนนสายหว้ยปรางตก หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

110 ม.ีค.57-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพฝีมอืแรงงาน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 50,000     ตกลงราคา 30
ด้านการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

111  เม.ย. 57 โครงการปอ้งกนัอบุติัเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,000     ตกลงราคา 45
งานปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

112 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 69,000     ตกลงราคา 30
หลังเกา่ สวนสาธารณะเกาะทวดพลตาพนัอนิ ม .5 งานสวนสาธารณะ

113 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 69,000     ตกลงราคา 30
หลังเกา่ สวนสาธารณะเกาะทวดพลตาพนัอนิ ม .5 งานสวนสาธารณะ

114 พ.ย.-56 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 300,000   ตกลงราคา 30
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

115 เม.ย.-57 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 90,000     ตกลงราคา 30
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

116 เม.ย.557-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒันาองค์การพฒันาสตรี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 30,000     ตกลงราคา 60
ต าบลก าแพงเซา งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

117 เม.ย.557-พ.ค.57 โครงการกฬีาต้านยาเสพติดก าแพงเซาสัมพนัธ์ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 400,000   ตกลงราคา 30
งานกฬีาและนนัทนาการ

118 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงตามสายภายใน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000     ตกลงราคา
หมู่บา้น หมู่ที่ 5 งานบริหารงานทั่วไป
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119 เม.ย.-57 โครงการส่งเสริมประเพณีการหล่อเทยีนและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 40,000     ตกลงราคา 45
แหเ่ทยีนพรรษาประจ าปี งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

120 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการพฒันาคุณภาพงานด้านการเกษตร ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 10,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมการเกษตร

121 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 50,000     ตกลงราคา 30
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง งานส่งเสริมการเกษตร

122 พ.ค.57 -ก.ค. 57 โครกงารกอ่สร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมหอ้งน้ า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000   ตกลงราคา 60
หอ้งส้วมส าหรับผู้พกิาร งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

123 พ.ค.57 -ก.ค. 57 โครกงารกอ่สร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมหอ้งน้ า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000   สอบราคา 60
หอ้งส้วมส าหรับผู้พกิาร งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์

124 พ.ค.57-ม.ิย.57 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและวางทอ่ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 60,000     ตกลงราคา 15
คสล.สานนาวา-นาชัน หมู่ที่ 4 งานไฟฟา้ถนน  

125 พ.ค.57-ม.ิย.57 โครกการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเกาะทวด ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 40,000     ตกลงราคา 30
หนองคล้า,เกาะทวด-นาดอน หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

126 พ.ค.57-ม.ิย.57 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพเพศ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

127 พ.ค.57-ก.ย.57 โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 10,000     ตกลงราคา 30
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

128 พ.ค.57-ม.ิย.57 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 40,000     ตกลงราคา 45
งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน

129 พ.ค.57-ม.ิย.57 โครงการสนบัสนนุกจิกรรมองค์กรสตรีและ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 20,000     ตกลงราคา 15
พฒันากลุ่มองค์กรภาคประชาชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข็มแข็งชุมชน  

130 พ.ค.57 - ม.ิย. 57 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและผู้น า ส านกังานปลัด อบต. แผนงานบริหารทั่วไป 100,000   ตกลงราคา 30
ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน งานบริหารทั่วไป

 -11-

แผนการจดัพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2557
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)

131 พ.ค.57-ก.ค.57 โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานการพาณิชย์ 40,000     ตกลงราคา 15
หมู่ที่ 4 งานกจิการประปา  

132 ม.ิย.57-ส.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายวังสาย-ต้นหว้า ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 455,000   สอบราคา 30
หมู่ที่ 4 งานไฟฟา้ถนน

133 ม.ิย.57-ส.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายเกาะทวด-นาดอน ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 194,000   สอบราคา 45
หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

134 ม.ิย.57-ส.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายต้นหว้า หมู่ที่ 8 ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 286,000   สอบราคา 15
งานไฟฟา้ถนน  

135 ม.ิย.57-ส.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายสวนประ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 200,000   สอบราคา 30
หมู่ที่ 6 งานไฟฟา้ถนน

136 ม.ิย.57-ส.ค.57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหว้ยปรางตก- ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 356,000   สอบราคา 30
สวนอทุยั  หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

137 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 45
หมู่ที่ 4 งานไฟฟา้ถนน

138 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 55,000     ตกลงราคา 45
หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

139 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 60
หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

140 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 15
หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน  

141 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
หมู่ที่ 2 งานไฟฟา้ถนน
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ผด.2

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

142 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 45
หมู่ที่ 4 งานไฟฟา้ถนน

143 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 55,000     ตกลงราคา 45
หมู่ที่ 7 งานไฟฟา้ถนน

144 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 60
หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

145 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 15
หมู่ที่ 9 งานไฟฟา้ถนน  

146 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
หมู่ที่ 2 งานไฟฟา้ถนน

147 ม.ิย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะช ากล้าพนัธ์ไม้ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 15,000     ตกลงราคา 45
งานส่งเสริมการเกษตร

148 ก.ค.56-ส.ค.57 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เด็กและเยาวชน ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการศึกษา 120,000   ตกลงราคา 30
ผู้ด้อยโอกาส งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

149 ก.ค.57-ส.ค.57 โครกงารปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายแพงเซา ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 50,000     ตกลงราคา 30
1,2,3  หมู่ที่ 5 งานไฟฟา้ถนน

150 ก.ค.57-ก.ย.57 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 114,000   สอบราคา 30
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 8 งานไฟฟา้ถนน

151 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 15,000     ตกลงราคา 30
หมู่ที่ 1 งานไฟฟา้ถนน

152 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 20,000     ตกลงราคา 30
หมู่ที่ 3 งานไฟฟา้ถนน
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ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

153 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาโหนดตก ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
นาตอ หมู่ที2่ งานไฟฟา้ถนน

154 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาโหนดตก ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน 100,000   ตกลงราคา 30
นาตอ หมู่ที2่ งานไฟฟา้ถนน

155 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 10,000     ตกลงราคา 30
ประจ าต าบล งานส่งเสริมการเกษตร

156 ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชด าริ ส านกังานปลัด อบต. แผนงานการเกษตร 25,000     ตกลงราคา 45
งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

(ลงชื่อ)......ปริยภทัร นิจนารถ........ผู้รายงาน (ลงชื่อ)......สุดารัตน์  ทพิย์รัตน์.......
       (นางปริยภทัร  นิจนารถ)        (นางสาวสุดารัตน์  ทพิย์รัตน์
           นักวชิาการพสัดุ            หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ

(ลงชื่อ).........ธรีะ  ด้วงสิน............... (ลงชื่อ)........ไพเราะ  เอียดบวั........
            (นายธรีะ  ด้วงสิน)         (นางสาวไพเราะ  เอียดบวั)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา
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