


แบบ  ผด. 2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

1  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 105,200.00    เฉพาะเจาะจง 30

บานโพนเมือง หมู 5 สายเลียบคลองหนองใหญ และการโยธา

(เริ่มตนจากที่ รตอ.วิรุฬ ประกอบจันทร ถึง

ที่นางจันทรลา  วันทว)ี

2  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานปากอ หมู 9 แผนงานอุตสาหกรรม 187,500.00        - - เฉพาะเจาะจง 30

(เริ่มตนจากที่นายราชบุรี  คําทอง ถึงที่นายอําคา และการโยธา

บุญโสม)

3  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองเหลา แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 51,500.00      เฉพาะเจาะจง 30

หมู 11 (จากบานนางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ และการโยธา

ถึงบานนายวิชา  สารบูรณ)

4  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานคูขาด แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 299,000.00    เฉพาะเจาะจง 30

หมู 3 สายหนองเหลา-ดงหลักปาย ชวงที่  1 และการโยธา

(เริ่มตนจากที่นายโส สืบสิงห ถึงที่นานายพุฒทา สารบูรณ)

5  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานคูขาด แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 101,000.00    เฉพาะเจาจง 30

หมู 3 สายถนนทางหลวง-ชนบท 2014 ถึง และการโยธา

คูขาดหนองเหลา (จาที่นานายวรวุฒิ  ทองไทย

ถึงที่นายอุดม  การินทร)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 (เพิ่มเติม)

  องคการบริหารสวนตําบลหนองเหลา

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

6  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานคูขาด หมู 2 แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 112,100.00    เฉพาะเจาะจง 30

สายหนองเหลาทาลาด - หนองเหลาทาลาด และการโยธา

(เริ่มตนจากที่นานางบุญศรี  ทองไทย ถึงที่นา

นายสุดี  ทองไทย)

7  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานคูขาด แผนงานอุตสาหกรรม - จายขาดเงินสะสม 254,800.00    เฉพาะเจาะจง 30

หมู 2 จํานวน 2 จุด (1.สายคูขาด-หนองเหลา และการโยธา

ทาลาดจากที่นานายสุดี ทองไทย ถึงที่นานาง

เบญจา นอยคําแพง 2. สายคูขาดหอนงเหลา

ทาลาด-หนองเหลาทาลาดจากที่นานายสุดี 

ทองไทย ถึงที่นานายบุญ  บุญจริง)

8  พ.ค. มิ.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปากอ แผนงานอุตสาหกรรม จายขาดเงินสะสม 247,400.00    เฉพาะเจาะจง 30

หมู 9 จํานวน 2 จุด (จุดที่ 1 สายรองโคกสนามบิน และการโยธา

จากที่นายบุญมา จันทรเพ็ชร ถึงที่นานายทองยิ้ม

ศรีสมุทร, จุดที่ 2 สายหนองเหลาปากอ-ถนนทางหลวง

แผนดิน 2383 (หวยน้ําตอน) จากที่นายสมศรี

ภูศิริ  ถึงที่นางสําลี  ใจรูคุณ)

9  พ.ค. มิ.ย. 64 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย แผนงานสาธารณสุข 4,200.00           - - เฉพาะเจาะจง 5

(เครื่องวัดอุณหภูมิหนาผากอินฟาเรด แบบมี

ขาตั้ง) จํานวน  3  เครื่อง

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

10  พ.ค. มิ.ย. 64 ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย แผนงานสาธารณสุข 3,400.00           - - เฉพาะเจาะจง 5

(เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล)

จํานวน 2 เครื่อง

11  พ.ค. มิ.ย. 64 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง CO2) แผนงานการรักษา 2,700.00           - - เฉพาะเจาะจง 5

ความสงบภายใน

12  พ.ค. มิ.ย. 64 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง) แผนงานการรักษา 48,400.00          - - เฉพาะเจาะจง 5

ความสงบภายใน

13  พ.ค. มิ.ย. 64 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบ แผนงานการรักษา 25,000.00          เฉพาะเจาะจง 5

ดามปน) ความสงบภายใน

14  พ.ค. มิ.ย. 64 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานการรักษา 50,000.00          - - เฉพาะเจาะจง 5

ความสงบภายใน

15  พ.ค. มิ.ย. 64 วัสดุอื่น แผนงานการรักษา 20,000.00          - - เฉพาะเจาะจง 5

ความสงบภายใน

16  พ.ค. มิ.ย. 64 วัสดุยานพาหนะและขนสง แปนงานบริหารทั่วไป 25,000.00          - - เฉพาะเจาะจง 5

มิ.ย. - ก.ค. 64 โครงการวางทอ คสล. บานโพนเมือง หมู 5 แผนงานเคหะและชุมชน 15,500.00          - - เฉพาะเจาะจง 30

(เริ่มตนจากที่นายอําคา จันทรเพ็ชร ถึงที่นายสมศรี  ชินทวัน) งานบําบัดน้ําเสีย

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

17 ก.ค. - ส.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แผนงานเคหะและชุมชน จายขาดเงินสะสม 249,900.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานโพนเมือง หมู 4 (เริ่มตนจากหนองแฝก งานบําบัดน้ําเสีย

ถึงที่บานนายคําภา  ภูศิร)ิ

18 ก.ค. - ส.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แผนงานเคหะและชุมชน จายขาดเงินสะสม 278,800.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานโพนเมือง หมู 5 (เริ่มตนจากที่นางจันที งานบําบัดน้ําเสีย

จันทรไทย  ถึงที่บานนางทองคํา  การินทร)

19 ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม -                  จายขาดเงินสะสม 400,000.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานหนองเหลา หมู 1 สายภายในหมูบานหนองเหลา และการโยธา

จํานวน 2 ชวง (1.จากบานนางสุปรียา แกวกลึงกลม

ถึงบานนายจันทา ชินทวัน 2. จากบานนางสาว

วิมล  สืบสิงห ถึงบานนางสมคิด  อยูสุข)

20 ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต แผนงานอุตสาหกรรม จายขาดเงินสะสม 80,000.00      เฉพาะเจาะจง 45

เสริมเหล็ก บานปากอ หมู 9 (เริ่มตนจากบาน และการโยธา

นายเจียง  บริสุทธิ์  ถึงที่นางสาวสุภี  พึ่งทอง)

21 ส.ค. - ก.ย. 64 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต แผนงานอุตสาหกรรม จายขาดเงินสะสม 36,200.00      เฉพาะเจาะจง 45

เสริมเหล็ก บานหนองเหลา หมู 10 สายภายใน และการโยธา

หมูบาน (เริ่มตนจากบานนางสมศรี  ภารการ

ถึงบานนายโทน  ภารการ)

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

22 ก.ย. - ต.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แผนงานเคหะและชุมชน จายขาดเงินสะสม 205,900.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานหนองเหลา หมู 10 จํานวน 3 ชวง งานบําบัดน้ําเสีย

(ชวงที่ 1 จากบานนายณรงคพร แสวงบุญ ถึงบาน

นายวันโท กําลังแรง, ชวงที่ 2 จากบานนายณรงคพร

แสวงบุญ ถึงบานนายณรงคพร  แสวงบุญ

ชวงที่ 3 จากที่นานายวันโท กําลังแรง ถึงที่นา

นางอั้ว  สืบสิงห)

23 ก.ย. - ต.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แผนงานเคหะและชุมชน จายขาดเงินสะสม 316,800.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานหนองเหลา หมู 11 จํานวน 2 ชวง งานบําบัดน้ําเสีย

(ชวงที่ 1 จากบานนายนิรันดร  ภารการ  ถึงบาน

นางเจียม  ชินทวัน ชวงที่ 2 จากบานนางดํา

พันลํา  ถึงบานนายจันทา  อยูสุข)

24 ต.ค. - พ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม -                  จายขาดเงินสะสม 399,800.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานปากอ หมู 6 สายภยในหมูบานปากอ จาก และการโยธา

บานนางนงลักษณ  บุญยิ่ง ถึงที่นานายบุญจันทร

คําทอง)

25 ต.ค. - พ.ย. 64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม -                  จายขาดเงินสะสม 277,900.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานนหนองเหลา หมู 10 สายภายในหมูบาน และการโยธา

จํานวน 3 จุด (จุดที่ 1 เริ่มตนจากบานนางหงวน

ภารการ ถึงบานนายคําตา  ชินทวัน, จุดที่ 2

เริ่มตนจากสามแยกบานนางนารี สืบสิงห 

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

ถึงบานนายนิยม ออนทา, จุดที่ 3 เริ่มตน

จากสามแยกบานนายวิลุน แสวงบุญ ถึง

นานายนรัน  ภารการ)

26 ต.ค. - พ.ย. 64 โครงการขยายเขตทอประปาเพื่อการเกษตร แผนงานการเกษตร จายขาดเงินสะสม 150,000.00    เฉพาะเจาะจง 30

บานโพนเมือง หมู 4 จํานวน 3 จุด

(จุดที่ 1 จากที่นานายพุฒธา  สืบสิงห ถึงที่

นานายเอื้อ สามาอาพัฒน จุดที่ 2 จากที่นา

นายทา  จันทรเพ็ชร ถึงที่นางผา  สืบสิงห

จุดที่ 3 จากที่นานายวันทา  ชินทวัน ถึงที่

นางอั้ว  สืบสิงห)

27 พ.ย. - ธ.ค. 64 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แผนงานเคหะและชุมชน จายขาดเงินสะสม 400,000.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานสรางชาง หมู 7 (เริ่มตนจากบานนาย งานบําบัดน้ําเสีย

จําลอง  บัวใหญ ถึงที่นางออนสา ชินทวัน)

28 พ.ย. - ธ.ค. 64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรม -                  จายขาดเงินสะสม 400,000.00    เฉพาะเจาะจง 45

บานคําหมี หมู 8 สายภายในหมูบาน เริ่มตน และการโยธา

จากบานนางบัวผัน  มานะดี  ถึงที่นางสุข

พรมนนท)

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ (วัน) หมายเหตุ
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