
แผ่นที 1

แบบ ผด.๒

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

1 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการคัดเลือกพนักงานลูกจาง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

2 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการเขาเวรอปพร. สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

3 ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาคนขับรถดับเพลิง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

4 ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาคนสวน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

5 ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาแมบาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

6 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการจัดทําคดี สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

7 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการอบรมสัมมนา สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

8 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการตอนรับ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

9 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการประชุม สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

10 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการจัดทําปาย สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

11 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการเลือกตั้ง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

12 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ภาระกิจควบคุมไฟปา สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

13 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ชวยชางชวยชาวบาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

14 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ธนาคารขยะรีไซรเคิล สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

15 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการศึกษาดูงาน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

16 ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการรับเสด็จ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๑๗ ต.ค61-ก.ย62 คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑอบต สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            50,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๑๘ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุสํานักงานอุปกรณเครื่อง
เขียนแบบ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            40,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๑๙ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            10,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๐ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            15,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๑ ต.ค61-ก.ย62 คาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป          200,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๒ ต.ค61-ก.ย62 คาจัดซื้อธงชาติธงตราสัญญาลักษณ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            50,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๓ ต.ค61-ก.ย62 คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป          814,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๔ ต.ค61-ก.ย62 คาบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป            50,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค.60-ก.ย.61
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๕ ต.ค61-ก.ย62 คาเชาเครื่องถายเอกสาร กองคลัง บริหารงานคลัง            72,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๖ ต.ค61-ก.ย62 คาปรับปรุงเครือขาย กองคลัง บริหารงานคลัง            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๗ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเครื่องถายเอกสารกรณีชํารุด กองคลัง บริหารงานคลัง              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๘ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูล  กองคลัง บริหารงานคลัง          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๒๙ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาบริการแผนท่ีภาษี  กองคลัง บริหารงานคลัง          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๐ ต.ค61-ก.ย62 คาจางทําปายประชาสัมพันธ  กองคลัง บริหารงานคลัง            15,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๑ ต.ค61-ก.ย62 คาจัดเก็บภาษีตามโครงการภาษี
เคลื่อนท่ี  กองคลัง บริหารงานคลัง              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๒ ต.ค61-ก.ย62 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  กองคลัง บริหารงานคลัง            15,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๓ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุสํานักงาน  กองคลัง บริหารงานคลัง            60,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๔ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุคอมพิวเตอร  กองคลัง บริหารงานคลัง            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๕ ต.ค61-ก.ย62
คาจางเหมาพนักงานทําความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก5 คนละ
9,000 บาท

 กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          540,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๖ ต.ค61-ก.ย62 คาบํารุงรักษาและซอมแซม  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๗ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุสํานักงาน  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            40,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๘ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๓๙ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุงานบานครัว  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            80,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๐ ต.ค61-ก.ย62 คาครุภัณฑอ่ืน  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๑ ต.ค61-ก.ย62 คาอาหารกลางวัน245วัน/20บาท  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          695,800.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๒ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการเรียนการสอน  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          241,400.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๓ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.แขงกีฬาสีศูนยเด็ก  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            30,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๔ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการนิเทศอบรมผูปกครอง  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๕ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๖ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการแขงทักษะดานวิชาการ  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๗ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการจัดในการซื้อเวชภัณฑยา  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๘ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ปรับปรุงซอมแซมศูนยตําบล
โสกกาม  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๔๙ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๐ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.โครการพัฒนางานวิชาการ  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๑ ต.ค61-ก.ย62 คาอาหารเสริม(นม)  กองศึกษา งานบริหารงานการศึกษา       1,270,880.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๒ ต.ค61-ก.ย62 คาอาหารเสริม(นม)  กองศึกษา งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๓ ต.ค61-ก.ย62 คาสํารวจจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียน สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๔ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการปองกันและระงับ
โรคติดตอตางๆ สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๕ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๖ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.จางเหมาผชบันทึกขอมูล กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๗ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.โครงการกตัญูกตเวทีผูศูงอายุ กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๘ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.โครงการอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงแลฝกอาชีพ กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๕๙ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.อบรมผูพิการและผูสูงอายุ กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๐ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในโครงการปองกันและแกไข
ปญหาเสพติดในเยาวชนและสภา กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๑ ต.ค61-ก.ย62 คาซอมบํารุงและซอมแซม กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๒ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุสํานักงาน กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๓ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองสวัสดิการ แผนงานสังคมสงเคราะห              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๔ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการแขงกีฬาตําบลโสกกาม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ          150,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๕ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ            50,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๖ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการแหเทียนเขาพรรษา
ตําบลโสกกาม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ            30,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๗ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.งานประเพณีแขงเรือตําบล
โสกกาม กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ            30,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๘ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.อบรมธรรมะ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๖๙ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาบริการลูกมือชางแผนท่ี
ภาษี กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๐ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมาบริการจัดเก็บขอมูล
ภาคสนาม กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๑ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูดูแลนํ้าประปาหมูท่ี2 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๒ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูดูแลนํ้าประปาหมูท่ี5 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๓ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูดูแลนํ้าประปาหมูท่ี8 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา            24,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๔ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูดูแลนํ้าประปาหมูท่ี9 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา            60,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๕ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูดูแลนํ้าประปาหมูท่ี
4,6,11 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา          108,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๖ ต.ค61-ก.ย62 คาจางเหมผูออกแบบเขียนแบบ
รับรอง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๗ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการสํารวจท่ีดินสาธารณใน
เขตตําบล กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา            30,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๘ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.ในการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
แกปญหานํ้าอุปโภค กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา            50,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๗๙ ต.ค61-ก.ย62 คาบํารุงและซอมแซม กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๐ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา            20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๑ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๒ ต.ค61-ก.ย62 คาซื้อวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา          250,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๓ ต.ค61-ก.ย62 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๔ ต.ค61-ก.ย62 วัสดุการเกษตร กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๕ ต.ค61-ก.ย62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา            80,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๖ ต.ค61-ก.ย62 ครุภัณฑการเกษตร กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา          150,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62

ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

๘๗ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี1 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มีนาคม

๘๘ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
3มีชวงท่ี1-2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มีนาคม

๘๙ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางรางระบาย คสล.แบบตัว
วีพรอมฝาปดสําเร็จหมูท่ี4 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มกราคม

๙๐ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
5มีชวงท่ี1-2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มกราคม

๙๑ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
6มีชวงท่ี1-2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มกราคม

๙๒ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
7มีชวงท่ี1-2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          250,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มกราคม

๙๓ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี8 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มกราคม

๙๔ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
9มีชวงท่ี1-2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 กุมภาพันธ

๙๕ ต.ค61-ก.ย62
คากอสรางระบบประปาหอถังสูง
พรอมติดตั้งเครื่องสูบชนิดจุมนํ้า
(ซัมเมอรส)หมูท่ี 10

กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          300,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มีนาคม

๙๖ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
11 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มีนาคม

๙๗ ต.ค61-ก.ย62 คากอสรางคสล.ภายในหมูบานหมท่ี
12 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          400,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 เมษายน

๙๘ ต.ค61-ก.ย62 โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล.
แบบตัววีพรอมฝาปดสําเร็จ กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          126,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 เมษายน

๙๙ ต.ค61-ก.ย62 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ม.3 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          210,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มิถุนายน

๑๐๐ ต.ค61-ก.ย62 ครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ม.7 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          210,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 กรกฎาคม

๑๐๑ ต.ค.๕9-ก.ย.60 โครงการกอสรางท่ีจอดรถสนง.อบต.
โสกกาม กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          255,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 พฤาภาคม

๑๐๒ ต.ค61-ก.ย62 โครงการเสริมผิวจราจรถนนเพ่ือ
การเกษตรดวยหินคลุก  หมูท่ี 7 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          150,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มิถุนายน

๑๐๓ ต.ค61-ก.ย62 โครงการเสริมผิวจราจรถนนเพ่ือ
การเกษตรดวยหินคลุก  หมูท่ี 10 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน          100,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62 มิถุนายน

๑๐๔ ต.ค61-ก.ย62 คชจ.โครงการรักนํ้ารักปารักแผนดิน สํานักปลัด แผนงานการเกษตร            10,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.ค61-ก.ย62
ขออนุมัติจัดหา
ตามความจําเปน
ตลอดทั้งป

(ลงชื่อ) ผูเสนอแผน (ลงชื่อ) ผูเห็นชอบ (ลงชื่อ) ผูเห็นชอบ
(นางเสาวลักษณ  ประจักษโก) (นางชลิตา  ปญญารส) (นายคําพันธ  ศรีจันทร))

                        เจาหนาท่ีพัสดุ                      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รักษาการแทน    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาการแทน     นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
                                                                       ผูอํานวยการกองคลัง                          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

 แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
 ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ลําดับท่ี ชวงเวลาท่ีตอง

จัดหา รายการ/จํานวน (หนวย)

(ลงชื่อ) ผูอนุมัติ
(นายคูณ  อุนคํา )

หนวยงาน
เจาของเงิน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ

(วัน) หมายเหตุ


	ผด2

