
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
เร่ือง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 

 

                      ด้ ว ย อ ง ค์ ก ารบ ริ ห าร ส่ วน ต ำบ ลบ าง โก ร ะ  ไ ด้ จั ด ท ำแ ผ น จั ด ห าพั ส ดุ (ผ ด .2 )                
ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามลักษณะหน่วยหน่วยงาน  กำหนดช่วงเวลาท่ีต้องเริ่มจัดหา เสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

                     เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางโกระ จึงขอประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                                 ประกาศ ณ วันท่ี  10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   2562 

                                    

                                                                               (ลงช่ือ)......นางภิรมย์   สิตตะหิรัญ..... 
                                                                                          (นางภิรมย์   สิตตะหิรัญ) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
1 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
2 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดท ำเว็ปไซด์ค่ำบ ำรุงเว็ปไซด์ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดท ำเว็ปไซด์ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 365
3 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 216,000.00   เฉพำะเจำะจง 365
4 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มและค่ำเย็บปกหนังสือ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
5 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 108,000.00   เฉพำะเจำะจง 365
6 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 36,000.00      เฉพำะเจำะจง 365
7 ต.ค.62-ก.ย.63  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรยุติธรรม ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
8 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
9 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำเล้ียงรับรองกำรประชุม ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3

10 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญต่ำง ๆ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
11 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 500,000.00   เฉพำะเจำะจง 3
12 ต.ค.62-ก.ย.63  โครงกำรจัดท ำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนำท้องถ่ิน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
13 ต.ค.62-ก.ย.63  โครงกำรจัดท ำเวทีประชำคมต่ำง ๆ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
14 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
15 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ืองพรบข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
16 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 130,000.00   เฉพำะเจำะจง 3
17 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 320,000.00   เฉพำะเจำะจง 3

ประเภท

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
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แผนงำน/งำน/โครงกำร

18 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรส่งเสริมภำวะผู้น ำสตรีในชุมชน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 130,000.00   เฉพำะเจำะจง 3
19 ต.ค.62-ก.ย.63  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ คนพิกำรฯ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 130,000.00   เฉพำะเจำะจง 3
20 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรส่งเสริมหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 80,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
21 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกร ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 4,000.00        เฉพำะเจำะจง 3

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
22 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เข้ำใจเก่ียวกับประชำธิปไตยและกำรมี ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3

ส่วนร่วมของประชำชนในต ำบลบำงโกระ
23 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
24 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 45,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
25 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
26 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 19,490.00      เฉพำะเจำะจง 3
27 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
28 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 34,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
29 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 1,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
30 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 40,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
31 ต.ค.62-ก.ย.63 เคร่ืองโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 18,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
32 ต.ค.62-ก.ย.63 เคร่ืองขยำยเสียงเคล่ือนท่ี ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 12,000.00      เฉพำะเจำะจง 3



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ
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33 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจ ส ำนักปลัด บริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
34 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ส ำนักปลัด รักษำควำมสงบภำยใน 16,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
35 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนักปลัด กำรศึกษำ 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
36 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด กำรศึกษำ 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
37 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด กำรศึกษำ 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
38 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 25,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
39 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 25,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
40 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
41 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 9,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
42 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำค่ำจัดหำส่ือกำร ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 10,000           เฉพำะเจำะจง 3

เรียนกำรสอนเชิงสัญญลักษณ์
43 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำหนังสือเรียน ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 6,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
44 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสถำนศึกษำค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 3,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
45 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสถำนศึกษำค่ำจัดกำรเรียนกำร ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 85,000.00      เฉพำะเจำะจง 3

สอนค่ำรำยหัว
46 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำค่ำอำหำรกลำงวัน ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 245,000.00   เฉพำะเจำะจง 3
47 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำอำหำรเสริม(นม) ส ำนักปลัด ก่อนวัยรียนและประถมศึกษำ 442,650.00   เฉพำะเจำะจง 260
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48 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำม ส ำนักปลัด สำธำรณสุข 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
พระปณิธำนศำสตรจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

49 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด สำธำรณสุข 15,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
50 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 80,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
51 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
52 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
53 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยำวชนช่วงวันหยุดปิดภำค ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3

เรียนและ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
54 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรส่งเสริมภำวะผู้น ำในชุมชน ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
55 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำเยำวชน ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
56 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบพบประชำชน(อบตเคล่ือนท่ี) ส ำนักปลัด สร้ำงควำมเข้มแข็ง 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
57 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรวันเด็ก ส ำนักปลัด กีฬำและนันทนำกำร 80,000.00      เฉพำะเจำะจง 3



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
ประเภท

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

58 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำวัสดุกีฬำ ส ำนักปลัด กีฬำและนันทนำกำร 15,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
59 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส ำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรม 50,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
60 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง ส ำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรม 60,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
61 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรรดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ ส ำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรม 60,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
62 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรท ำบุญวันสำรทเดือนสิบ ส ำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรม 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
63 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรแห่เทียนพรรษำ ส ำนักปลัด ศำสนำวัฒนธรรม 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
64 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำและเผยแพร่ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
65 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 108,000.00   เฉพำะเจำะจง 365
66 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 108,000.00   เฉพำะเจำะจง 365
67 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ีของอบต.บำงโกระ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 4,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
68 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพจัดท ำปรับปรุงแผนท่ีภำษีและ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 100,000.00   เฉพำะเจำะจง 3

ทะเบียนทรัพย์สิน
69 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
70 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุส ำนักงำน กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
71 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 35,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
72 ต.ค.62-ก.ย.63 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล กองคลัง งำนบริหำรงำนคลัง 22,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
73 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดท ำป้ำยโฆษณำและเผยแพร่ กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5,000.00        เฉพำะเจำะจง 3



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
ประเภท

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

74 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรจัดท ำของต่ำง ๆ กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
75 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยช่ำงโยธำ กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 108,000.00   เฉพำะเจำะจง 365
76 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรกระบวนกำรยุติธรรม กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
77 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำต่อใบอนุญำติใช้น้ ำบำดำล กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,000.00        เฉพำะเจำะจง 4
78 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 40,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
79 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
80 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
81 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
82 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 20,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
83 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
84 ต.ค.62-ก.ย.63 ก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำสำยหน้ำวัดปุรำณประดิษฐ์-สะพำนวัดบู(ม.4) กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 370,900.00   เฉพำะเจำะจง 60

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงคูระบำยน้ ำสำยหน้ำวัดปุรำณประดิษฐ์-
สะพำนวัดบู (ม.4) ขนำดท่อ 1.00 เมตร ยำว 67.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตรตำมแบบแปลนของอบต. ท่ี 4/2562



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
ประเภท

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

85 ต.ค.62-ก.ย.63 ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนนำยแนม-บ้ำนนำงเน่ือม จอมวิเชียร กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 544,900.00   เฉพำะเจำะจง 60
(ม.1) 
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนนำยแนม-บ้ำนนำง
 เน่ือม จอมวิเชียร (ม.1) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตรยำว 200เมตร 
 หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ตำมแบบแปลนของอบต. ท่ี 5/2562

86 ต.ค.62-ก.ย.63 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำนนำยเติม แก้วละเอียด(ม.3) กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 337,000.00   เฉพำะเจำะจง 60
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนนำยเติมแก้วละเอียด
(ม.3)ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 155.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ตำมแบบแปลนของ อบต ท่ี 6/2562

87 ต.ค.62-ก.ย.63 ก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจร ถนนแอสฟัลติกสำยบ้ำนล้อแตก (ม.5) กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,139,000.00 คัดเลือก 90
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนแอสฟัลติก สำย
บ้ำนล้อแตก(ม.5)ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 747.00 เมตร 
หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ตำมแบบแปลนของอบต.ท่ี 7/2562

88 ต.ค.62-ก.ย.63 วำงท่อระบำยน้ ำบริเวณใกล้ท่ีดินนำยวำหลี ลำเต๊ะ (ม.4) กองช่ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 53,400.00      เฉพำะเจำะจง 45
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำบริเวณใกล้ท่ีดิน นำยวำหลี 
ลำเต๊ะ (ม.4)ขนำดท่อ 0.80⸼0.80 เมตร ยำว 9.00 เมตร ตำม
แบบแปลนของอบต ท่ี 8/2562



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ
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วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

89 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุกำรเกษตร กองช่ำง กำรเกษตร 10,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
90 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำชนิดจมน้ ำ(ซัมเมอร์ส) กองช่ำง กำรเกษตร 94,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
91 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำจ้ำงเหมำกิจกำรประปำ กองช่ำง กำรพำณิชย์ 192,000.00   เฉพาะเจาะจง 90
92 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบริกำรทดสอบคุณภำพน้ ำประปำในต ำบลบำงโกระ กองช่ำง กำรพำณิชย์ 6,000.00        เฉพำะเจำะจง 3
93 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองช่ำง กำรพำณิชย์ 30,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
94 ต.ค.62-ก.ย.63 วัสดุอ่ืน กองช่ำง กำรพำณิชย์ 40,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
95 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองช่ำง เคหะและชุมชน 50,000.00      เฉพำะเจำะจง 3
96 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรขยำยเขตประปำสำยชลประทำน-บ้ำนำงตีเม๊ำะ(ม.5) กองช่ำง เคหะและชุมชน 67,200.00      เฉพำะเจำะจง 45

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำสำยชลประทำน-บ้ำนำงฟำตีเม๊ำะ
(ม.5) เดินท่อประปำ ระยะทำงยำว 640.00 เมตร ตำมแบบ
แปลนของ อบต. ท่ี 1/2562

97 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรขยำยเขตประปำสำยทำงเข้ำบ้ำนนำยมะแอ ลำเต๊ะ(ม.5) กองช่ำง เคหะและชุมชน 15,800.00     เฉพำะเจำะจง 30
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำสำยทำงเข้ำบ้ำนนำยมะแอ 
ลำเต๊ะ(ม.5) เดินท่อประปำ ระยะทำงยำว 150.00 เมตร ตำม
แบบแปลน ของ อบต. ท่ี 1/2562



ล ำดับ ช่วงเวลำ หน่วยงำน ก ำหนด หมำย
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ เจ้ำของเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน ส่งมอบ เหตุ

(บำท) (บำท) (วัน)
ประเภท

แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย)
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

วิธีจัดหำ
แผนงำน/งำน/โครงกำร

98 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรขยำยเขตประปำสำยโรงเรียนบ้ำนล้อแตก-บ้ำนำงกะโสง กองช่ำง เคหะและชุมชน 21,100.00      เฉพำะเจำะจง 30
(ม.5)
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตประปำสำยโรงเรียนบ้ำนล้อแตก-บ้ำน
นำงกะโสง หะมะ (ม.5) เดินท่อประปำ ระยะทำงยำว 200.00 
 เมตร ตำมแบบแปลนของ อบต. ท่ี 1/2562
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