ผด.2

2

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและงานรัฐ
พิธี
ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น

3

ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

4

ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าวัสดุสานักงาน

5

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุงานบ้านงานครัว

6

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่ สร้าง

7

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

8

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร์

11

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุสานักงาน

ลาดับที่
1

12

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
120,000
งานบริหารงานทั่วไป
ส่วนโยธา
แผนงานการพาณิชย์
80,000
งานกิจการประปา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
งานบริหารงานทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
140,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
30,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
15,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
50,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
160,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
15,000
งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
40,000
งานบริหารทั่วไป
ส่วนงานคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
50,000
งานบริหารงานคลัง
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
80,000
งานบริหารงานทั่วไป

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

-2ผด.2

13

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

14

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร์

15

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุสานักงาน

16

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

17

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่ สร้าง

18

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเครื่องแต่งกาย

20

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเครื่องดับเพลิง

21

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น

ลาดับที่

22

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

23

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

24

ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันภัยให้ชุมชน

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
ส่วนงานคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
25,000
งานบริหารงานคลัง
ส่วนงานคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
30,000
งานบริหารงานคลัง
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
80,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
10,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
15,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
ส่วนงานคลัง
งานบริหารงานทั่วไป
25,000
งานบริหารงานคลัง
ส่วนงานคลัง
งานบริหารงานทั่วไป
30,000
งานบริหารงานคลัง
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
220,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

สอบราคา

30

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

45

-3ผด.2

25

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุงานบ้านงานครัว

26

ต.ค.56 - ก.ย. 57 ค่าอาหารเสริม (นม)

27

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการศึกษา

28

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

29

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุสานักงาน

30

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

31

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกอ่ สร้าง

32

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

33

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลาดับที่

34

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

35

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

36

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
10,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
847,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
10,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
10,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
80,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
80,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
17,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
8,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
7
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

สอบราคา

45

สอบราคา

45

สอบราคา

45

-4ผด.2

37

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร์

38

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

39

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุอื่น

41

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

42

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุเครื่องแต่งกาย

43

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุกฬี า

44

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการเกษตร

45

ต.ค.56 - ก.ย. 57 วัสดุการเกษตร

ลาดับที่

46

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

47

ต.ค.56-ส.ค.57 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็ก /ผู้ดแู ลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง
ต.ค.56-ก.พ.57 โครงการจริยธรรมเพื่อการเรียนรู้

48

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
80,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
200,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
5,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,000
งานกีฬาและนันทนาการ
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,000
งานกีฬาและนันทนาการ
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
25,000
งานส่งเสริมการเกษตร
ส่วนโยธา
แผนงานการพาณิชย์
5,000
งานกิจการประปา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
10,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
9,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
20,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
7
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

สอบราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

-5ผด.2

49

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56-ก.ย.57

50

ต.ค.56-ก.ย.57

51

ต.ค.56-ก.ย.57

52

ต.ค.56-ก.ย.57

53

เม.ย.57-มิ.ย.57

54

เม.ย.57-มิ.ย.57

55

เม.ย.57-มิ.ย.57

56

เม.ย.57-มิ.ย.57

57

เม.ย.57-มิ.ย.57

58

เม.ย.57-มิ.ย.57

59

เม.ย.57-มิ.ย.57

ลาดับที่

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
336,000
ศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
10,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
15,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการขยับกายสบายชีวี
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
72,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
7,800
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
10,460
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ขนาด 4 ฟุต
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
16,300
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บชู าพร้อมอุปกรณ์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20,000
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
26,000
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
3,600
งานบริหารงานทั่วไป
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1,800
งานบริหารงานทั่วไป

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

-6ผด.2

60

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56-ก.ย.57

61

ต.ค.56-ก.ย.57

62

ต.ค.56-ก.ย.57

63

ต.ค.56-ก.ย.57

64

ต.ค.56-ก.ย.57

65

ต.ค.56-ก.ย.57

66

ต.ค.56-ก.ย.57

67

ต.ค.56-ก.ย.57

68

ม.ค. 57-พ.ค. 57

69

พ.ย.56-ม.ค.57

70

ม.ค. 57-พ.ค. 57

ลาดับที่

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
30,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
500,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
30,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
500,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
30,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
500,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
โครงการ อบต.พบประชาชนและจัดทาบูรณาการ สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
30,000
แผนหมู่บา้ น/ชุมชนระดับหมู่บา้ นและตาบล
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
โครงการจัดทาวารสารเพื่อประชาชน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
90,000
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
โครงการสารวจและบันทึกจัดเก็บข้อมูลบัญชี
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
90,000
ครัวเรือนในตาบล
งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

15

สอบราคา

30

ตกลงราคา

30

สอบราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7
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71

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

72

ต.ค.56-ก.ย.57 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์

73

ต.ค.56-ก.ย.57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ต.ค.56
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันฮารีรายอ

ลาดับที่

74

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
80,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
20,000

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

60

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

45

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

75

ต.ค.57-ก.ย.57 โครงการหนังสือพิมพ์และวารสารเพื่อประชาชน

76

ต.ค.56-ก.ย.57

77

ต.ค.56-ก.ย.57

78

ต.ค.56-ก.ย.57

79

ธ.ค.56-ม.ค357

80

ธ.ค.56-ม.ค.57

81

ธ.ค.56-ม.ค.57

82

ธ.ค.56-ม.ค.57

สานักงานปลัด อบต.

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
10,000
งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ส่วนโยธา
แผนงานการพาณิชย์
200,000
งานกิจการประปา
ค่าปรับปรุงบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส่วนงานคลัง
แผนงานการพาณิชย์
50,000
งานตลาดสด
โครงการป้องกันอุบตั เิ หตุช่วงเทศกาลปีใหม่
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
15,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ศนู ย์พฒ
ั นา
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
5,000
เด็กเล็กบ้านห้วยปราง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบ้านผู้พกิ ารและผู้สูง
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
50,000
อายุภายในตาบล
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนบ้านผู้พกิ ารและผู้สูง
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
50,000
อายุภายในตาบล
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
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83

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ธ.ค.56-ม.ค.57

84

ม.ค.-57

85

ม.ค.57-ก.พ.57

86

ม.ค.57-ก.พ.57

87

ม.ค.57-ก.ย.57

88

ม.ค.57-ก.ย.57

89

ม.ค.57-ก.พ.57

90

ม.ค.57-ก.พ.57

91

ม.ค.57-ก.ย.57

92

ม.ค.57-ก.ย.57

93

ก.พ.57-เม.ย.57

94

ก.พ.57-เม.ย.57

ลาดับที่

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทาบุญให้
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000
ทานไฟและตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจาปี
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
120,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นประจาศูนย์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
50,000
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปราง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการสานฝันเพื่อวันใหม่
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
40,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000
ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ยากไร้
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
โครงการก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000
ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ยากไร้
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
โครงการแก้ไขปัญหาสตรีหม้ายที่เลี้ยงดูบตุ ร
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
ตามลาพัง
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
โครงการเข้าวัดฟังธรรมส่งสริมคุณธรรมจริยธรรม สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
25,000
คนสามวัยในวันธรรมสาวนะ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตาบลกาแพงเซา สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
โครงการสารวจข้อมูลหมู่บา้ น/ชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-บ้านหนองม่วง
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
หมู่ที่ 3
งานไฟฟ้าถนน
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึกล่าง-ห้วยปราง
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
95,000
หมู่ที่ 7
งานไฟฟ้าถนน

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
60
วิธีจัดหา

สอบราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

สอบราคา

45

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

60

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

สอบราคา

45

ตกลงราคา

45

-9ผด.2
แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ช่วงเวลา
ลาดับที่
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
95 ก.พ.57-เม.ย.57 โครงการขุดลอกคู คลอง ห้วยกะเปียด-คลองหยวด
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
หมู่ที่ 9
งานไฟฟ้าถนน
96 ก.พ.57-มี.ค.57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ปราชญ์
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
ชาวบ้านและผู้นาธรรมชาติ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
97 ก.พ.57-มี.ค.57 โครงการพัฒนาอาชีพฝีมอื แรงงานและภูมปิ ญ
ั ญา สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
ท้องถิ่น
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
98
ก.พ.-57
โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีกวนข้าว
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 30,000
มธุปายาส (ข้าวยาคู)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
99 มี.ค.57-เม.ย.57 โครงการฝึก อปพร. ประจาปี
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
100 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าและควบคุม
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสาธารณสุข
100,000
สัตว์เลี้ยง
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
101 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตีนนา-นาโอน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
หมู่ที่ 5
งานไฟฟ้าถนน
102 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินแดง
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
229,700
หมู่ที่ 8
งานไฟฟ้าถนน
103 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเฉลิม
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
410,000
พระเกียรติ์-ใสแต หมู่ที่ 9
งานไฟฟ้าถนน
104 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
หมู่ที่ 6
งานไฟฟ้าถนน
105 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายย่านซื่อล่าง
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
350,000
หมู่ที่ 3
งานไฟฟ้าถนน
106 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์สาธิตส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
460,000
ต.ไชยมนตรี (แยกสะพานหัวหรั่ง) หมู่ที่ 1
งานไฟฟ้าถนน

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
สอบราคา
60
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

15

สอบราคา

45

ตกลงราคา

30

สอบราคา

30

สอบราคา

45

สอบราคา

60

สอบราคา

30

สอบราคา

30

สอบราคา

30

-10ผด.2
แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ช่วงเวลา
ลาดับที่
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
107 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อ คสล.
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
ถนนสายห้วยปรางตก หมู่ที่ 7
งานไฟฟ้าถนน
108 มี.ค.57-เม.ย.57 โครงการร่วมใจปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
40,000
ให้แก่เยาวชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
109 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อ คสล.
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
ถนนสายห้วยปรางตก หมู่ที่ 7
งานไฟฟ้าถนน
110 มี.ค.57-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฝีมอื แรงงาน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
50,000
ด้านการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
111
เม.ย. 57
โครงการป้องกันอุบตั เิ หตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
15,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
112 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
69,000
หลังเก่า สวนสาธารณะเกาะทวดพลตาพันอิน ม.5
งานสวนสาธารณะ
113 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
69,000
หลังเก่า สวนสาธารณะเกาะทวดพลตาพันอิน ม.5
งานสวนสาธารณะ
114
พ.ย.-56
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
115
เม.ย.-57
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจาปี
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
116 เม.ย.557-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นาองค์การพัฒนาสตรี สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
30,000
ตาบลกาแพงเซา
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
117 เม.ย.557-พ.ค.57 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดกาแพงเซาสัมพันธ์
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000
งานกีฬาและนันทนาการ
118 เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายใน สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารงานทั่วไป
50,000
หมู่บา้ น หมู่ที่ 5
งานบริหารงานทั่วไป

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

60

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา
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ลาดับที่
119
120
121

ช่วงเวลา
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
เม.ย.-57

รายการ/จานวน (หน่วย

โครงการส่งเสริมประเพณีการหล่อเทียนและ
แห่เทียนพรรษาประจาปี
เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านการเกษตร

126

เม.ย.57-พ.ค.57 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ค.57 -ก.ค. 57 โครกงารก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมห้องน้า
ห้องส้วมสาหรับผู้พกิ าร
พ.ค.57 -ก.ค. 57 โครกงารก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซมห้องน้า
ห้องส้วมสาหรับผู้พกิ าร
พ.ค.57-มิ.ย.57 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและวางท่อ
คสล.สานนาวา-นาชัน หมู่ที่ 4
พ.ค.57-มิ.ย.57 โครกการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเกาะทวด
หนองคล้า,เกาะทวด-นาดอน หมู่ที่ 5
พ.ค.57-มิ.ย.57 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพเพศ

127

พ.ค.57-ก.ย.57 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

128

พ.ค.57-มิ.ย.57 โครงการส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน

122
123
124
125

129

พ.ค.57-มิ.ย.57 โครงการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรีและ
พัฒนากลุ่มองค์กรภาคประชาชน
130 พ.ค.57 - มิ.ย. 57 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและผู้นา
ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
สานักงานปลัด อบต. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
10,000
งานส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
50,000
งานส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานสังคมสงเคราะห์
100,000
งานสวัสดิการสังคมแลสังคมสงเคราะห์
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
60,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
40,000
งานไฟฟ้าถนน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
40,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานบริหารทั่วไป
100,000
งานบริหารทั่วไป

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
45
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

60

สอบราคา

60

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30
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แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ช่วงเวลา
ลาดับที่
รายการ/จานวน (หน่วย
หน่วยงานเจ้าของเงิน
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
131 พ.ค.57-ก.ค.57 โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บา้ น
ส่วนโยธา
แผนงานการพาณิชย์
40,000
หมู่ที่ 4
งานกิจการประปา
132 มิ.ย.57-ส.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังสาย-ต้นหว้า
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
455,000
หมู่ที่ 4
งานไฟฟ้าถนน
133 มิ.ย.57-ส.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทวด-นาดอน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
194,000
หมู่ที่ 5
งานไฟฟ้าถนน
134 มิ.ย.57-ส.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหว้า หมู่ที่ 8
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
286,000
งานไฟฟ้าถนน
135 มิ.ย.57-ส.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนประ
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
200,000
หมู่ที่ 6
งานไฟฟ้าถนน
136 มิ.ย.57-ส.ค.57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปรางตกส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
356,000
สวนอุทยั หมู่ที่ 7
งานไฟฟ้าถนน
137 มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
หมู่ที่ 4
งานไฟฟ้าถนน
138 มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
55,000
หมู่ที่ 7
งานไฟฟ้าถนน
139 มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
หมู่ที่ 8
งานไฟฟ้าถนน
140 มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
หมู่ที่ 9
งานไฟฟ้าถนน
141 มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
หมู่ที่ 2
งานไฟฟ้าถนน

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
15
วิธีจัดหา

สอบราคา

30

สอบราคา

45

สอบราคา

15

สอบราคา

30

สอบราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

60

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30

-12ผด.2

ลาดับที่
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 4
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 7
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 8
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 9
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ
หมู่ที่ 2
มิ.ย.57-ก.ค.57 โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชากล้าพันธ์ไม้
ก.ค.56-ส.ค.57 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เด็กและเยาวชน
ผู้ดอ้ ยโอกาส
ก.ค.57-ส.ค.57 โครกงารปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายแพงเซา
1,2,3 หมู่ที่ 5
ก.ค.57-ก.ย.57 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 3

แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
55,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
งานไฟฟ้าถนน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
15,000
งานส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการศึกษา
120,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
114,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
15,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
20,000
งานไฟฟ้าถนน

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
45
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

60

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

สอบราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ลาดับที่
153
154
155
156

ช่วงเวลา
รายการ/จานวน (หน่วย
ที่ตอ้ งเริ่มจัดหา
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาโหนดตก
นาตอ หมู่ท2ี่
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาโหนดตก
นาตอ หมู่ท2ี่
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาตาบล
ก.ค.57-ส.ค.57 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดาริ

13
แผนการจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของเงิน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จานวน (บาท) แผนงาน/งาน/โครงการ จานวน (บาท)
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
งานไฟฟ้าถนน
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000
งานไฟฟ้าถนน
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
10,000
งานส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัด อบต.
แผนงานการเกษตร
25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

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

(ลงชื่อ)......สุดารัตน์ ทิพย์รัตน์.......
(นางสาวสุดารัตน์ ทิพย์รัตน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

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

(ลงชื่อ)........ไพเราะ เอียดบัว........
(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงเซา

กาหนด
หมายเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
ตกลงราคา
30
วิธีจัดหา

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

30

ตกลงราคา

45

