
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

1 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งาน บริหารทั่วไป

2 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเกี่ยกบัการรับรองและ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 250,000 - - เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

พธิีการ งาน บริหารทั่วไป

3. ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าของขวัญ ของรางวัล  และค่า ส านกังานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 - - เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พวงมาลา งาน บริหารทั่วไป

4. ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการประชาคมหมู่บา้น 1-8 ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

5 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการประชาคมต าบล ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

รายการ/จ านวน (หน่วย) วิธีจดัหา หมายเหตุ

แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564

ของ    องค์การบริหารสว่นต าบลบางจาก  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดเพชรบรุี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ล าดับที่



ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

6 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000 - - เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.ฯ งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

7 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

ของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

8 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการเลือกต้ังขององค์การบริหาร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 300,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ส่วนต าบลบางจาก งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

9 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนกังาน งาน บริหารทั่วไป ก าหนด
ส่วนต าบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก

10 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรม พรบ.ข้อมลูข่าวสาร ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ส าหรับประชาชน งาน บริหารทั่วไป ก าหนด

11 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุส านกังาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

งาน บริหารทั่วไป

วิธีจดัหา หมายเหตุล าดบัที่
เงินนอกงบประมาณ

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ
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ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
12 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

งาน บริหารทั่วไป

13 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

งาน บริหารทั่วไป

14 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 120,000 เฉพาะเจาะจง 5 วนั

งาน บริหารทั่วไป

15 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 100,000 เฉพาะเจาะจง ตามใบส่ังในแต่

งาน บริหารทั่วไป ละวัน

16 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

17 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

18 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

3

เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุวิธีจดัหาล าดบัที่

เงินงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)



ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

19 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

20 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

21 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุอื่น ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

22 ต.ค.63-ก.ย.64 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 34,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จ านวน 2 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

23 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จ านวน 1 ตู้ งาน บริหารทั่วไป

24 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 บาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 7,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
จ านวน 1 ตู้ งานบริหารทั่วไป

25 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟม้เอกสาร แบบ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 4,900 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

4 ชั้น จ านวน 1 ตู้ งาน บริหารทั่วไป

เงินนอกงบประมาณ
ล าดบัที่ หมายเหตุ

เงินงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)
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วิธีจดัหา



ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

26 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟม้เอกสาร แบบ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 17,400 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
2 ชั้น  จ านวน 6 ตู้ งาน บริหารทั่วไป

27 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 17,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

28 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 22,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

29 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 17,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ส านกังาน  จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

30 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

31 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 2,600 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

32 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 7,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

จ านวน 3 เคร่ือง งาน บริหารทั่วไป

ล าดบัที่ วิธีจดัหารายการ/จ านวน (หน่วย)

5

หมายเหตุ
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

33 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 178,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารทั่วไป

34 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งาน บริหารงานคลัง

35 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 50,000 เฉพาะเจาะจง 90 วัน

ทรัพย์สิน งาน บริหารงานคลัง

36 มค.-เม.ย.64 โครงการใหบ้ริการประชาชนในการ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 120 วัน

ช าระภาษี งาน บริหารงานคลัง

37 ตค.63-กย.64 วัสดุส านกังาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารงานคลัง

38 ตค.63-กย.64 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารงานคลัง

39 ตค.63-กย.64 วัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งาน บริหารงานคลัง

รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ

ล าดบัที่
เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ที่ตอ้งเริ่มจดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

40 ตค.63-กย.64 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 11,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งาน บริหารงานคลัง

41 ตค.63-กย.64 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 22,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
ประมวลผล แบบ 1  จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารงานคลัง

42 ตค.63-กย.64 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 2,500 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
จ านวน 1 เคร่ือง งาน บริหารงานคลัง

43 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป 30,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งาน บริหารงานคลัง

44 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 120,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งาน เทศกิจ

45 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมการปฏบิติัการจิตอาสา ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 103,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ภยัพบิติัประจ าองค์กรปกครองส่วน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก าหนด
ทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก และระงับอคัคีภยั
หลักสูตรทบทวน

46 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัเร่ือง ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
จราจร งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก าหนด

และระงับอคัคีภยั

หมายเหตุรายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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วิธีจดัหาล าดบัที่



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
47 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอคัคีภยั

48 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านกังานปลัด แผนงานการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

49 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุส านกังาน ส านกังานปลัด แผนงานการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

50 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านกังานปลัด แผนงานการศึกษา 100,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

51 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดกจิกรรม/โครงการต่าง ๆ ส านกังานปลัดแผนงานการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ของ ศพด.อบต.บางจาก งานระดับก่อนวัยเรียนและ ก าหนด

ประถมศึกษา

52 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการจัดกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ ส านกังานปลัดแผนงานการศึกษา 100,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ก าหนด
ประถมศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

8

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ

หมายเหตุวิธีจดัหา



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
53 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสนบัสนนุการเรียนรู้นอกสถานที่ ส านกังานปลัดแผนงานการศึกษา 30,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

เพื่อสานสัมพนัธ์บา้นและ ศพด.อบต. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ก าหนด
บางจาก ประถมศึกษา

54 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุงานบา้นงานครัว ส านกังานปลัดแผนงานการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

55 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม (นม) ส านกังานปลัดแผนงานการศึกษา 306,600 เฉพาะเจาะจง 260 วัน

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

56 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านกังานปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

57 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการด าเนนิงานตามแนวทางพระราช ส านกังานปลัดแผนงานสาธารณสุข 160,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ด าริด้านสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน ก าหนด

สาธารณสุขอื่น

58 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ ส านกังานปลัดแผนงานสาธารณสุข 10,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
บริหารจัดการขยะในชุมชน งานบริการสาธารณสุขและงาน ก าหนด

สาธารณสุขอื่น

ล าดบัที่
เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ

9

เงินงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

59 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านกังานปลัดแผนงานสาธารณสุข 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น

60 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการสงเคราะหผู้์สูงวัยใส่ใจผู้ด้อย ส านกังานปลัดแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

โอกาสและคนไร้ที่พึ่ง งานสวัสดิการสังคมและสังคม ก าหนด

สงเคราะห์

61 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอบรมทกัษะอาชีพแกค่นพกิาร ส านกังานปลัดแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

และผู้ด้อยโอกาส งานสวัสดิการสังคมและสังคม ก าหนด

สงเคราะห์

62 ต.ค.63-ก.ย.64 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 237,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและฃุมชน

63 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุส านกังาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและฃุมชน

64 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและฃุมชน

เงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)
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วิธีจดัหาล าดบัที่ หมายเหตุ



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด
ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

65 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและฃุมชน

66 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
เคหะและฃุมชน

67 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 60,000 เฉพาะเจาะจง ตามใบส่ังในแต่

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั ละวัน

เคหะและฃุมชน

68 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุการเกษตร กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 40,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและฃุมชน

69 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 5,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและฃุมชน

70 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและฃุมชน

เงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณล าดบัที่ วิธีจดัหา หมายเหตุ
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รายการ/จ านวน (หน่วย)



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

71 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000 เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

เคหะและฃุมชน

72 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างสายคลอง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 500,000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน
เหมอืง-คลองชลประทาน ม.6 งานไฟฟา้ถนน

73 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 25,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

ส่ิงกอ่สร้าง งานไฟฟา้และถนน

74 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการครอบครัวไทยหา่งไกลยาเสพติด ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ของชุมชน ก าหนด
งานส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

75 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความ ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน ของชุมชน ก าหนด
ครอบครัว งานส่งเสริมและสนบัสนนุ

ความเข้มแข็งชุมชน

76 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหป้ระชาชน ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ของชุมชน ก าหนด
งานส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

รายการ/จ านวน (หน่วย)ล าดบัที่
เงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
77 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพใน ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่

ต าบล ของชุมชน ก าหนด
งานส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

78 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการส่งเสริมและพฒันาบทบาทสตรี ส านักงานปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ต าบลบางจาก ของชุมชน ก าหนด

งานส่งเสริมและสนบัสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน

79 พย.63 โครงการแข่งขันเรือยาวเนื่องในประเพณี ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒน 150,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
วันลอยกระทง และนนัทนาการ ก าหนด

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

80 เม.ย 64 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒน 10,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
และนนัทนาการ ก าหนด
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

81 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส านักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒน 50,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
และนนัทนาการ ก าหนด
งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

82 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมฯ 485,000 เฉพาะเจาะจง 45 วนั

สายเลียบคลองเหมอืง หมู่ที่ 6 งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

13

เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ
ล าดบัที่ หมายเหตุวิธีจดัหา



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)

83 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการ 60,000 เฉพาะเจาะจง 45 วนั

ซอยนายประยงค์ เกดิเล หมู่ที่ 8 โยธา

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

84 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการ 499,000 เฉพาะเจาะจง 30 วนั

สายนาสองร้อย หมู่ที่ 6 โยธา

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

85 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการ 43,000 เฉพาะเจาะจง 30 วนั

สายบา้นนายบญุมาก  ฉวีวรรณ หมู่ที่ 6 โยธา

งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

86 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการ 256,000 เฉพาะเจาะจง 45  วนั

สายบา้นนายศิลา  ปานพุ่ม หมู่ที่ 8 โยธา
งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

87 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง แผนงานอตุสาหกรรมและการ 456,000 เฉพาะเจาะจง 45 วนั

สายบา้นนายอ าพนั พนัชวง  หมู่ที่ 5 โยธา
งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุล าดบัที่



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
88 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการขุดลอกดินเลนคลองกลางทุ่ง กองช่าง แผนงานการเกษตร 200,000 เฉพาะเจาะจง 45 วนั

หมู่ที่ 5 งานส่งเสริมการเกษตร

89 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการแกไ้ขปญัหาการจัดการ ส านกังานปลัด แผนงานการเกษตร 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ ก าหนด

90 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการเยาวชนร่วมใจอนรัุกษธ์รรมชาติ ส านกังานปลัด แผนงานการเกษตร 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
และส่ิงแวดล้อม งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ ก าหนด

91 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการรักษน์้ า รักปา่ รักแผ่นดิน ส านกังานปลัด แผนงานการเกษตร 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ ก าหนด

92 ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านกังานปลัด แผนงานการเกษตร 5,000 เฉพาะเจาะจง ตามระยะเวลาที่
และนโยบายชองรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ ก าหนด

93 ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานการพาณิชย์ 30,000 เฉพาะเจาะจง ตามลักษณะของงาน

งานกจิการประปา
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ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุวิธีจดัหา



ชว่งเวลา เจา้ของ ก าหนด

ที่ตอ้งเริ่มจดัหา แหลง่เงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) สง่มอบ (วัน)
94 ต.ค.63-ก.ย.64 วัสดุอื่น กองช่าง แผนงาน การพาณิชย์ 150,000 - - เฉพาะเจาะจง 5 วัน

งานกจิการประปา

95 ต.ค.63-ก.ย.64 ส ารองจ่าย ส านกังานปลัดแผนงานงบกลาง 850,800 - - เฉพาะเจาะจง ด าเนนิการตาม
งานงบกลาง เหตุที่เกดิ

(ลงชื่อ)    วิภาวี  ช่อกระทุ่ม     (ลงชื่อ)

                                  ( นางสาวเกศิณี  ฉัตรทณัต์    )               ( นางสาวธัญพร  รัตนกสุุมภ ์)

      ธัญพร  รัตนกมุสุมภ์

หมายเหตุ

    (ลงชื่อ)    เกศิน ี ฉัตรทณัต์ 

          (นางวิภาวี  ช่อกระทุ่ม)

   ต าแหนง่     นกัวิชาการพสัดุปฏบิติัการ     ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลัง
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ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา

     ต าแหนง่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก


