
ล าดบั ชว่งเวลาที่ หน่วยงาน ก าหนดสง่มอบ

ที่ ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน (วนั)

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน

ค่าใชส้อย

1 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 400,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ งานบริหารทัว่ไป

-ค่าจา้งเหมาแรงงานต่างๆ

2 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ารับรองและพีการ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 40,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

-ค่ารับรองและค่าเล้ียงรับรอง งานบริหารทัว่ไป

-ค่าใช้จา่ยในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

3 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการจดัท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการจดัท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ งานบริหารทัว่ไป

เพือ่จดัประชุมประชาคมท้องถิน่

4 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการซ่อมแซมหอกระจา่ยขา่ว ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 45,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายขา่วของหมูบ่้าน งานบริหารทัว่ไป

5 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการปฎบิัติงานผู้น าชุมชน ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม งานบริหารทัว่ไป

อาหารว่าง และวัสดุทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ

แบบ ผด.2

แผนการจดัหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับึงกาฬ

รายการ/จ านวน/หน่วย
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิีจดัหา หมายเหตุ



ค่าวสัดุ

6 ธ.ค.-61 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอ้มลู ตลับผงหมกึ งานบริหารทัว่ไป

เมนบอร์ด เมมโมร่ี

7 พ.ย.-61 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

ค่าจดัท าเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพืน้ทีจ่ดทะเบียนเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์ งานบริหารทัว่ไป

และค่าเช่าพืน้ที ่จดทะเบียนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

งบลงทุน

8 ธ.ค.-61 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEDสี จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารทัว่ไป

ค่าใชส้อย

9 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 271,200.00        เฉพาะเจาะจง 7

          -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ บริหารงานคลัง

          -ค่าจา้งเหมาบริการ

          -ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ

          -ค่าโฆษณาและเผยแพร่

          -ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร

          -น้ าด่ืม อปุโภคบริโภค

10 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่ารับรองและพิธีการ กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

บริหารงานคลัง

11 พ.ย.61-ม.ค.62 โครงการจดัฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเขา้ใจในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

ปกครองส่วนท้องถิน่ e-Laas และระบบจดัซ้ือจดัจา้ง บริหารงานคลัง



12 พ.ย.61-ธ.ค.61 โครงการประชาคมหมูบ่้านเกีย่วกบัการถอดบทเรียนขอ้บังคับภาษีขององค์กรปกครอง กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

ส่วนท้องถิน่และการเพิม่ศักยภาพในการจดัเกบ็ภาษีนอกพืน้ บริหารงานคลัง

13 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 7

บริหารงานคลัง

ค่าวสัดุ

14 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุส านักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 150,000.00        เฉพาะเจาะจง 15

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุทีใ่ช้ปฎบิัติงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ บริหารงานคลัง

หมกึปร้ินเตอร์

15 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานคลัง

16 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 180,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามนัดีเซล น้ ามนัเบนซิน บริหารงานคลัง

17 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 15

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สายไฟ แผงแป้นอกัษร เมาท์ บริหารงานคลัง

งบลงทุน

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

18 ต.ค.61-ก.ย.62 รถยนต์ส านักงานแบบดับเบิล้แคบ กองคลัง แผนงานบริหารงานทัว่ไป 814,000.00        ประกาศ

ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก บริหารงานคลัง เชิญชวนทัว่ไป

สูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์

ค่าวสัดุ



19 ม.ค.-62 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุทีใ่ช้ส าหรับการบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

ค่าใชส้อย

20 ธ.ค.61-เม.ย.62 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่สงกรานต์ ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในการต้ังด่านตรวจ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

ช่วงเทศกาล

21 ม.ีค.-62 โครงการวัน อปพร. (22 มนีาคมของทุกป)ี ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน การจดังาน วันอปพร.เพือ่เป็นการรวมพลัง สร้างก าลังใจ งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภยั

เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรร์ ค่าใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในการจดังาน

ค่าใชส้อย

22 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 119,200.00        เฉพาะเจาะจง 7

-ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

-ค่าจา้งเหมาบริการ

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่

23 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพิธีการ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

-ค่ารับรอง งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

-ค่าเล้ียงรับรอง

24 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น หรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ต่างๆ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

 เพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวสัดุ

25 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุกฬีา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000.00          เฉพาะเจาะจง 7



เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล เป็นต้น งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์

26 ต.ค.61-ก.ย.62 เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงของทีม่ลัีกษณะโดนสภาพไม่ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7

คงทนถาวรหรือตามปกติมอีายกุารใช้งานไมย่นืนาน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

ค่าใชส้อย

27 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการแขง่ขนักฬีาและเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการแขง่ขนักฬีาและเกมการศึกษาของเด็กเล็ก งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

28 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

29 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการส่งเสริมกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการวันเด็กแหง่ชาติ โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วย งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่ารับรองผู้มาร่วมงาน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

30 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากจิกรรมพัฒนาครู งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

31 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,855,200.00     เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันใหแ้กศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

-เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

-ค่าใช้จา่ยค่าหนังสือเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

-ค่าใช้จา่ยค่าอปุกรณ์การเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

-ค่าใช้จา่ยค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก



-ค่าใช้จา่ยค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ค่าวสัดุ

32 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 1,609,608.00     เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการซ้ืออาหารเสริม (นม) งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าใชส้อย

33 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 1,118,400.00     เฉพาะเจาะจง 30

-ค่าตอบแทน ในการจา้งเหมาบริการผู้ปฏบิัติการในระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

-ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หน้าทีป่ฏบิัติหน้าทีใ่นกองทุนฌาปนกจิสงเคราะศพ

-ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลท าความสะอาดสองขา้งทางในพืน้ทีต่ าบลนาแสง

ค่าวัสดุ 5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7

34 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ด้านการแพทย ์เช่น บอร์ดเพือ่การเคล่ือนยา้ยผู้ป่วย งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

ค่าใชส้อย

35 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตร์ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

36 ต.ค.61-ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 406,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

          -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

          -ค่าจา้งเหมาบริการ

37 ต.ค.61-ก.ย.62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจา้ง งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

เหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน

ค่าวสัดุ



38 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7

เป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ถงุเท้า รองเท้า และวัสดุทีเ่กีย่วขอ้งในการปฎบิัติงาน งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

ใหบ้ริการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบน้ าประปา

39 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000.00        เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น หลอดไฟ ปล๊ักไฟ สายไฟ และอปุกรณ์ งานไฟฟ้าถนน

ต่างๆในงานส่องสว่าง

ค่าใชส้อย

40 ต.ค.61- เม.ย.62 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะในพืน้ทีต่ าบลนาแสง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะในพืน้ทีต่ าบลนาแสง งานสวนสาธารณะ

เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆในการตกแต่งสวน

41 ม.ีค.-62 โครงการส่งเสริมการด าเนินกจิกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ส านักปลัด แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ เพือ่พัฒนาศักยภาพสตรีและ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็

ครอบครัว เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ ชุมชน

42 ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีานาแสงเกมส์ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชนต้านยาเสพติดนาแสงเกมส์ งานกฬีาและนันทนาการ

43 ค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีท้องถิน่ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันสงกรานต์ งานประเพณีฮิต 12 ครอง 14 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่

ของท้องถิน่ต าบลนาแสง

44 ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วเชิงพุทธ (ภทูอก) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมการส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่ว งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่



เชิงพุทธ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรณ์

ค่าวสัดุ

45 วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 50,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไมต่้างๆ สี ปูนซีเมนต์ อฐิ งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

งบลงทุน

46 ม.ีค.62 - ก.ย.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่3 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 300,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่3 ขนาดปริมารงานกว้าง 5 เมตร งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งถนนขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย

47 ม.ีค.62 - ก.ย.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่1 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 300,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่1 ขนาดปริมารงานกว้าง 4 เมตร งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งถนนขา้งละ 0.50 เมตร 

พร้อมติดต้ั'ป้ายโครงการ 1 ป้าย

48 ม.ีค.62 - ก.ย.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี ่4 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 300,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่4 ขนาดปริมารงานกว้าง 4 เมตร งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งถนนขา้งละ 0.50 เมตร 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

49 ม.ีค.62 - ก.ย.62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปค าไชยวาล พร้อมติดต้ังป้าย กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 300,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

ประชาสัมพันธ์โครงการ หมูท่ี ่9 งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.เส้นหนองบ่อมะงงไปค าไชยวาลปริมารงาน

กว้าง 5 เมตรยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งถนนขา้งละ

 0.50 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย



50 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เส้นหนองเป็ดกา่ หมูท่ี ่3 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ย พร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลูกบาศกเ์มตร งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

51 ม.ีค.62-ก.ย.62 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก จ านวน 3 สาย หมูท่ี ่2 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 80,000.00          เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่เป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก จ านวน 3 สาย งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงาน มขีนาดผิวทางกว้างรวม 4.00-5.00 เมตร ยาว 32 เมตร โดยเฉล่ีย

หนา 0.15 เมตรหรือมพีืน้ทีผิ่วทางรวมไมร้่อยกว่า 160 ตร.ม พร้อมถมลูกรังไหล่

ทางกว้างขา้งละ 0.50 เมตร

52 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการงานเกรดปรับผิวทางลูกรังโดยซักดิน 2 ขา้งทางขึน้ปรับผิวถนนและท าร่อง กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 210,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

ทางน้ าไหลเพือ่การเกษตรภายในต าบลนาแสง(พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการพืน้ทีก่ารเกรดปรับผิวทางรวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 67,500 

ตร.ม พร้อมซักร่องน้ าทิศทางตามน้ าไหล่ทัง้สองทาง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

53 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่1 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่1 ขนาดปริมาณงาน งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

54 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่2 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่2 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

55 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่2 (พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ)์ กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 254,840.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่2 ปริมาณงาน งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน



ดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 2,520 ลูกบาศ์เมตร พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ 1 ป้าย

56 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่3 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่3 งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

57 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่4 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่4 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

58 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่5 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่5 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

59 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่6 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่6 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

60 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่7 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่7 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลุกบาศกเ์มตร

61 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่7 (เส้นหนองบ่อน้ า) กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่7 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน



ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลูกบาศกเ์มตร

62 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่8 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่8 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลูกบาศกเ์มตร

63 พ.ย.61-พ.ค.62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่9 กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 100,000.00        เฉพาะเจาะจง 45

เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตร หมูท่ี ่9 ขนาด งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ปริมาณงานดินลูกรังขนยา้ยพร้อมเกล่ียตกแต่ง 950 ลูกบาศกเ์มตร

ค่าวสัดุ

64 พ.ย.61 - ก.ย.62 วัสดุการเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม ้พันธุ์ไมด้อกไมป้ระดับ ปุย๋ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 5,000.00            เฉพาะเจาะจง 7

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใชส้อย

65 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพือ่สร้างจติส านึกใหอ้นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

และส่ิงแวดล้อม งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพือ่สร้างจติ

ส านึกใหอ้นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

66 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ส านักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจาก งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

พระราชด าริโดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการ ค่าป้าย

67 พ.ย.61 - ก.ย.62 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 396,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการจดัเกบ็น้ าประปาของระบบประปา และดูแลรักษาของ งานกจิการประปา



อบต.นาแสง หมูท่ี ่1,2,3,5,7,8,9 จ านวน 5 คน

ค่าวสัดุ

68 พ.ย.61 - ก.ย.62 วัสดุอืน่ กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 220,000.00        เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุประปา ทีใ่ช้ในระบบ อบต.นาแสง เช่น ท่อน้ าประปา สารส้ม งานกจิการประปา

คลอรีน ขอ้ต่อ มเิตอร์น้ า

งบลงทุน

69 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่2

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่2 ติดต้ังระบบจา่ยสารเคม ีเปล่ียน กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 30,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

ประตูน้ า 3 นิว้ , 4 นิว้ และเช็ควาล์วขนาด 3 นิว้ จ านวน 4 ตัว เปล่ียนระบบกรองน้ า งานกจิการประปา

70 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่7 กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 80,000.00          เฉพาะเจาะจง 7

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่7 เปล่ียนประตูน้ า 3 นิว้, 4 นิว้ งานกจิการประปา

และเช็ควาล์วขนาด 3 นิว้ จ านวน 6 ตัว ติดต้ังระบบจา่ยสารเคม ีติดต้ังระบบท่อ

ทางดูดใหมเ่ดินระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมติัและซ่อมแซมระบบ

สายล่อฟ้าหอถงัสูง

71 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการเดินท่อเมนเปล่ียนระบบกรองน้ า ส่งน้ าดิบขนาด 3 นิว้ กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 600,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าเดินท่อเมนเปล่ียนระบบกรองน้ าส่งน้ าดิบขนาด 3 นิว้ จากหนองบ่อมะงง- งานกจิการประปา

โรงผลิตน้ าประปา ระยะทาง 3,000 เมตร หมทูี ่1

72 พ.ย.61 - ก.ย.62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่1 กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 170,000.00        เฉพาะเจาะจง 30

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน้ าประปา หมูท่ี ่1 เปล่ียนระบบท่อส่งน้ าและ งานกจิการประปา

จา่ยน้ าขึน้-ลง หอถงัสูง ติดต้ังระบบสายล่อฟ้าทีห่อถงัสูง เดินระบบท่อจา่ยน้ าดีภาย

ในรงผลิตฉายบผนังและพืน้ด้านใน,ถงัผสมเคม,ีรางน้ าวน,ถงัตกตะกอน,บ่อทราย,อโุมงค์

น้ าใสและหอถงัสูง ติดต้ังระบบจา่ยสารเคมี




