


ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

แบบ ผด ๕

แผนปฏิบัติการจัดซื�อ  จัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ๓๖ e-Auction มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๙๐  วนั ก.ค.๕๘.

ภายในเขตพื�นที�  อบต.แพรกษา

หมายเหตุรายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน

ภายในเขตพื�นที�  อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๒ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ๓๗ e-Auction มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๙๐  วนั ก.ค.๕๘.

ภายในศูนยสุ์ขภาพ  อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๓ โครงการจดัซื�อเครื�องเล่นเดก็ ๓๘ สอบราคา มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๘.

ในเขต อบต.แพรกษาในเขต อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๔ โครงการจดัซื�อเครื�องออกกาํลงักาย ๓๙ สอบราคา มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๘.๔ โครงการจดัซื�อเครื�องออกกาํลงักาย ๓๙ สอบราคา มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๘.

กลางแจง้ ในเขต อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๕ โครงการก่อสร้างอาคารที�ทาํการ อบต. ๙๖ e-Auction ม.ค.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๗๓๐  วนั มี.ค.๖๐.

แพรกษา(บริเวณพื�นที� ๖ ไร่) หมู่  ๒  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๓๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้



 - ๒ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๖ ค่าจดัซื�อเลื�อยยนต ์ จาํนวน ๑ เครื�อง ๙๘ สอบราคา ม.ค.๕๘. ม.ค.๕๘. ก.พ.๕๘. ๓๐  วนั มี.ค.๕๘.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๖ ค่าจดัซื�อเลื�อยยนต ์ จาํนวน ๑ เครื�อง ๙๘ สอบราคา ม.ค.๕๘. ม.ค.๕๘. ก.พ.๕๘. ๓๐  วนั มี.ค.๕๘.

จาํนวนเงิน   ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๗ ค่าจดัซื�อรถยนตบ์รรทุกดีเซล ๑๑๕ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๓๐  วนั เม.ย.๕๘.๗ ค่าจดัซื�อรถยนตบ์รรทุกดีเซล ๑๑๕ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๓๐  วนั เม.ย.๕๘.

จาํนวน  ๑  คนั

จาํนวนเงิน  ๖๘๘,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๘ ค่าจดัซื�อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตนั ๑๒๐ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๓๐  วนั เม.ย.๕๘.

จาํนวน  ๑  คนั

จาํนวนเงิน  ๗๘๗,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๗๘๗,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๙ โครงการก่อสร้างถนน,เทลาน คสล. ๑๔๕ สอบราคา เม.ย.๕๘. เม.ย.๕๘. พ.ค.๕๘. ๖๐  วนั ก.ค.๕๘.

และเสาธงบริเวณศูนยสุ์ขภาพ(๒๔ ไร่)และเสาธงบริเวณศูนยสุ์ขภาพ(๒๔ ไร่)

หมู่ ๑  และหมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๐ โครงการจดัภูมิทศัน์ปรับปรุงสนาม ๑๔๖ สอบราคา เม.ย.๕๘. เม.ย.๕๘. พ.ค.๕๘. ๖๐  วนั ก.ค.๕๘.

เดก็เล่นพร้อมเครื�องเล่นสนามเดก็เล่นขา้ง ศพด.

จาํนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้



 - ๓ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑๑ โครงการติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์ ๑๔๗ สอบราคา พ.ค.๕๘. พ.ค.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๔๕  วนั ส.ค.๕๘.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๑๑ โครงการติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์ ๑๔๗ สอบราคา พ.ค.๕๘. พ.ค.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๔๕  วนั ส.ค.๕๘.

บริเวณทางแยกโรงเรียนสุขเจริญผล 

หมู่  ๖ ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๒ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิดพร้อม ๓๗ สอบราคา ๒๖ ส.ค.๕๘. ๒๗ ส.ค.- ๒  ต.ค.๕๗. ๖๐  วนั ๑ ธ.ค.๕๗.

อุปกรณ์  ภายในเขตพื�นที� อบต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๖) ๑๑ ก.ย.๕๗.อุปกรณ์  ภายในเขตพื�นที� อบต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๖) ๑๑ ก.ย.๕๗.

จาํนวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

๑๓ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ๔๐ e-Auction มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๙๐  วนั ก.ค.๕๘.๑๓ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ๔๐ e-Auction มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๙๐  วนั ก.ค.๕๘.

บริเวณสวนสาธารณะและอาคารสาํนกังาน (ปี ๒๕๕๗)

อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

๑๔ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ๔๑ e-Auction มี.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๙๐  วนั ก.ค.๕๘.

ภายในเขตพื�นที�  อบต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๗)ภายในเขตพื�นที�  อบต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวนเงิน   ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

๑๕ โครงการก่อสร้างโรงอาหารขา้งอาคาร ๘๙ สอบราคา ๒๖ มิ.ย.๕๗. ๒๗ มิ.ย.- ๑ ส.ค.๕๗. ๙๐  วนั ๓๐ ต.ค.๕๗.๑๕ โครงการก่อสร้างโรงอาหารขา้งอาคาร ๘๙ สอบราคา ๒๖ มิ.ย.๕๗. ๒๗ มิ.ย.- ๑ ส.ค.๕๗. ๙๐  วนั ๓๐ ต.ค.๕๗.

อเนกประสงค ์หมู่ ๖  ตาํบลแพรกษา (ปี ๒๕๕๗) ๑๕ ก.ค.๕๗.

จาํนวนเงิน  ๑,๕๘๔,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)



 - ๔ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑๖ โครงการก่อสร้างศูนยสุ์ขภาพชุมชน ๙๐ e-Auction พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. ม.ค.๕๘. ๙๐  วนั เม.ย.๕๘.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๑๖ โครงการก่อสร้างศูนยสุ์ขภาพชุมชน ๙๐ e-Auction พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. ม.ค.๕๘. ๙๐  วนั เม.ย.๕๘.

(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวนเงิน  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗)(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗)

๑๗ โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชาํ(บริเวณ ๑๖๑ สอบราคา พ.ย.๕๗. พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. ๙๐  วนั มี.ค.๕๘.

พื�นที� ๖ ไร่)  หมู่ ๒  ตาํบลแพรกษา (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวนเงิน   ๗๕๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๗๕๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗)

๑๘ โครงการก่อสร้างศูนยส์ารสนเทศฯ ๑๖๒ สอบราคา พ.ย.๕๗. พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. ๓๐  วนั ก.พ.๕๘.

จาํนวน ๑ หลงั (ปี ๒๕๕๗)จาํนวน ๑ หลงั (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวนเงิน   ๑,๗๖๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗)

๑๙ โครงการจดัซื�อรถยนตด์บัเพลิง  ๑๖๓ e-Auction ๑๐ ก.ค.๕๗. ๔ ส.ค.๕๗. ๒๘ ส.ค.๕๗. ๓๐๐  วนั มิ.ย.๕๘.๑๙ โครงการจดัซื�อรถยนตด์บัเพลิง  ๑๖๓ e-Auction ๑๐ ก.ค.๕๗. ๔ ส.ค.๕๗. ๒๘ ส.ค.๕๗. ๓๐๐  วนั มิ.ย.๕๘.

จาํนวน  ๑  คนั (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวนเงิน   ๑๙,๗๗๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

๒๐ โครงการปรับปรุงผวิจราจรและวางท่อ ๒๐๖ e-Auction ๑ ส.ค.๕๗. ๒๕ ส.ค.๕๗. ๓ ต.ค.๕๗. ๑๒๐  วนั ๓๑ ม.ค.๕๘.

ระบายนํ� า  คสล.ซอยนาคดี-มงักร  หมู่ ๖ (ปี ๒๕๕๗)

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๗,๑๑๓,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)



 - ๕ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๒๑ โครงการจดัซื�อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๑๑๑ e-Auction ๖ ต.ค.๕๗. ๓ พ.ย.๕๗. พ.ย.๕๗. ๓๐  วนั ธ.ค.๕๗.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๒๑ โครงการจดัซื�อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๑๑๑ e-Auction ๖ ต.ค.๕๗. ๓ พ.ย.๕๗. พ.ย.๕๗. ๓๐  วนั ธ.ค.๕๗.

แบบอดัทา้ย ขนาด ๑๒ ลบ.ม.  (ปี ๒๕๕๗)

จาํนวน  ๒  คนั

จาํนวนเงิน  ๖,๔๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๖,๔๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๗)







ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน

ออกแบบหรือ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑ โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๓,๐๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/งาน (CCTV)  ภายในเขตพื�นที�

หมวดคาครุภัณฑ

และชุมชน/งาน (CCTV)  ภายในเขตพื�นที�

บริหารทั�วไปฯ อบต.แพรกษา

๒ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑ โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐  -๒ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑ โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/งาน (CCTV) ภายในศูนยสุ์ขภาพ

บริหารทั�วไปฯ อบต.แพรกษา 

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายวธีิการ กาํหนดคุณ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน

ออกแบบหรือ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

ลาํดบั หมาย
ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ
ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๓ แผนงานเคหะ โครงการจดัซื�อเครื�องเล่นเดก็ ๑ โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน ในเขต อบต.แพรกษา

หมวดคาครุภัณฑ

ในเขต อบต.แพรกษา

บริหารทั�วไปฯ

๔ แผนงานเคหะ โครงการจดัซื�อเครื�อง ๑  โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน ออกกาํลงักายกลางแจง้และชุมชน/งาน ออกกาํลงักายกลางแจง้

บริหารทั�วไปฯ ในเขต อบต.แพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายวธีิการ กาํหนดคุณ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน

ออกแบบหรือ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

ลาํดบั หมาย
ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ
ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๕ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างอาคาร ๑ โครงการ P - P P P ม.ค.๕๘. มี.ค.๕๘. มี.ค.๖๐. ๓๑,๙๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน ที�ทาํการ  อบต.แพรกษา

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/งาน ที�ทาํการ  อบต.แพรกษา

บริหารทั�วไปฯ (บริเวณพื�นที� ๖ ไร่) หมู่ ๒

ตาํบลแพรกษา

๖ แผนงาน ค่าจดัซื�อเลื�อยยนต ์ ๑  เครื�อง  - P P P P ม.ค.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๑๕๐,๐๐๐ -

สาธารณสุข/

หมวดคาครุภัณฑ

สาธารณสุข/

งานบริหาร

ทั�วไปฯ

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)



ลาํดบั หมาย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P )
แผนงาน

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๗ แผนงานบริหาร โครงการจดัซื�อรถบรรทุก ๑  คนั - P P P P ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๖๘๘,๐๐๐ -

ทั�วไป/ ดีเซล

หมวดคาครุภัณฑ

ทั�วไป/ ดีเซล

งานบริหาร

ทั�วไป/

๘ แผนงานสงัคม โครงการจดัซื�อรถบรรทุก ๑  คนั  - P P P P ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๗๘๗,๐๐๐ -

สงเคราะห์/ (ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตนัสงเคราะห์/ (ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตนั

งานบริหาร

ทั�วไป

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนปฏิบติัการ

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ
แผนงาน

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

หมวดค่าครุภณัฑ์
แผนการจ่ายเงิน

เฉพาะแลว้

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๙ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนน, ๑  โครงการ  - P P P P เม.ย.๕๘. พ.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ เทลาน คสล. และเสาธง

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ เทลาน คสล. และเสาธง

งานไฟฟ้า บริเวณศูนยสุ์ขภาพ(๒๔ ไร่)

และถนน หมู่ ๑ และหมู่ ๕  ต.แพรกษา

๑๐ แผนงานเคหะ โครงการจดัภูมิทศัน์ปรับปรุง ๑  โครงการ  - P P P P เม.ย.๕๘. พ.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ๑,๐๐๐,๐๐๐  -๑๐ แผนงานเคหะ โครงการจดัภูมิทศัน์ปรับปรุง ๑  โครงการ  - P P P P เม.ย.๕๘. พ.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ๑,๐๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/ สนามเดก็เล่นพร้อมเครื�อง

งานไฟฟ้า เล่นสนามเดก็เล่นขา้ง ศพด.

และถนนและถนน

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ
แผนงาน

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑๑ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งป้าย ๑ โครงการ  - P P P P - พ.ค.๕๘. มิ.ย.๕๘. ส.ค.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ประชาสมัพนัธ์บริเวณ

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ประชาสมัพนัธ์บริเวณ

งานไฟฟ้า ทางแยกโรงเรียนสุขเจริญผล

และถนน หมู่  ๖  ตาํบลแพรกษา

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๖

๑๒ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑ โครงการ  - P P P P ๒๖ ส.ค.๕๗. ๒ ต.ค.๕๗. ธ.ค.๕๗. - ๑๙๕,๐๐๐

และชุมชน/งาน พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขต

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๖

หมวดคาครุภัณฑ

และชุมชน/งาน พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขต

บริหารทั�วไปฯ พื�นที�  อบต.แพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑๓ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑  โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. - ๔,๐๐๐,๐๐๐

หมวดคาครุภัณฑ

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๗

๑๓ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑  โครงการ  - P P P P มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. - ๔,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/งาน (CCTV)  บริเวณสวน

บริหารทั�วไปฯ สาธารณะและอาคารสาํนกังาน

อบต.แพรกษา

๑๔ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด ๑  โครงการ  - P P P P - มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. - ๓,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ (CCTV)  ภายในเขตพื�นที�

งานไฟฟ้า อบต.แพรกษางานไฟฟ้า อบต.แพรกษา

และถนน

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑๕ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๑  โครงการ  - P - P P - P - ๒๖ มิ.ย.๕๗. ๑ ส.ค.๕๗. ๓๐ ต.ค.๕๗. - ๑,๕๘๔,๐๐๐

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๗

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง

๑๕ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ๑  โครงการ  - P - P P - P - ๒๖ มิ.ย.๕๗. ๑ ส.ค.๕๗. ๓๐ ต.ค.๕๗. - ๑,๕๘๔,๐๐๐

และชุมชน/ ขา้งอาคารอเนกประสงค์

งานไฟฟ้า หมู่  ๖  ตาํบลแพรกษา

และถนน

๑๖ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างศูนย์ ๑  โครงการ  - P - P - P P - พ.ย.๕๗. ม.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ สุขภาพชุมชน(บริเวณพื�นที�

งานไฟฟ้า ๒๔ ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษางานไฟฟ้า ๒๔ ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษา

และถนน

(ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

เฉพาะแลว้

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑๗ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างเรือน ๑  โครงการ  - P - P P - P - พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. มี.ค.๕๘. - ๗๕๐,๐๐๐

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๗

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง

๑๗ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างเรือน ๑  โครงการ  - P - P P - P - พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. มี.ค.๕๘. - ๗๕๐,๐๐๐

และชุมชน/ เพาะชาํ(บริเวณพื�นที� ๖ ไร่)

งานไฟฟ้า หมู่  ๒  ตาํบลแพรกษา

และถนน

๑๘ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างศูนย์ ๑  โครงการ  - P - P P - P พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. ก.พ.๕๘. - ๑,๗๖๐,๐๐๐

และชุมชน/ สารสนเทศฯ

งานไฟฟ้างานไฟฟ้า

และถนน

(ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑๙ แผนงาน โครงการจดัซื�อรถยนต์ ๑  คนั  - P P P P - ก.ค.๕๗. ส.ค.๕๗. มิ.ย.๕๘. - ๑๙,๗๗๐,๐๐๐

หมวดคาครุภัณฑ

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๗

๑๙ แผนงาน โครงการจดัซื�อรถยนต์ ๑  คนั  - P P P P - ก.ค.๕๗. ส.ค.๕๗. มิ.ย.๕๘. - ๑๙,๗๗๐,๐๐๐

สาธารณสุข/ ดบัเพลิง

งานบริหาร

ทั�วไป

๒๐ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงผวิจราจร ๑  โครงการ  - P - P - P P - ส.ค.๕๗. ต.ค.๕๗. ๓๑ ม.ค.๕๘. - ๗,๑๑๓,๐๐๐

และชุมชน/ และวางท่อระบายนํ�า คสล.

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ และวางท่อระบายนํ�า คสล.

งานไฟฟ้า ซอยนาคดี-มงักร หมุ่ ๖

และถนน ต.แพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๒๑ แผนงาน โครงการจดัซื�อรถบรรทุกขยะ ๒  คนั - P P P P ต.ค.๕๗. พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. - ๖,๔๐๐,๐๐๐

หมวดคาครุภัณฑ

รายจายคางจายประจําป ๒๕๕๗

๒๑ แผนงาน โครงการจดัซื�อรถบรรทุกขยะ ๒  คนั - P P P P ต.ค.๕๗. พ.ย.๕๗. ธ.ค.๕๗. - ๖,๔๐๐,๐๐๐

สาธารณสุข/ มูลฝอย  แบบอดัทา้ย  ขนาด 

งานบริหาร ๑๒  ลบ.ม.  

ทั�วไป

(ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนนพร้อม ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.ซอย

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.ซอย

งานไฟฟ้า ทองนพคุณ ๒ (ซ.แยกบา้น

และถนน ผูช่้วยประจวบ)  หมู่ ๑

ตาํบลแพรกษา

๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. ส.ค.๕๘. ๙,๘๐๐,๐๐๐  -๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. ส.ค.๕๘. ๙,๘๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/ ระบายนํ�า  คสล.ซอยสุดใจ

งานไฟฟ้า (จากแยกศรีสมวงศ-์คลอง

และถนน หนองรี)  หมู่  ๕  ตาํบลและถนน หนองรี)  หมู่  ๕  ตาํบล

แพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๓ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนนพร้อม ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. พ.ค.๕๘. ๑,๗๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.

งานไฟฟ้า ซอยพฒุเกิด  หมู่   ๕  

และถนน ตาํบลแพรกษา

๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนนพร้อม ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๒,๙๐๐,๐๐๐  -๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนนพร้อม ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๒,๙๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า  คสล.

งานไฟฟ้า ซอยมีสุข  หมู่  ๕  

และถนน ตาํบลแพรกษาและถนน ตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๕ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๖,๒๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง

งานไฟฟ้า แพรกษาและคลองนา

และถนน หมู่  ๑,๗  ตาํบลแพรกษา

๖ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๑,๓๕๐,๐๐๐  -๖ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. เม.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๑,๓๕๐,๐๐๐  -

และชุมชน/ ทางเดินเทา้เลียบคลอง

งานไฟฟ้า แพรกจอมทอง  ซอย  ๘

และถนน หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษาและถนน หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

วธีิการลกัษณะงาน กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

หมวดค่าครุภณัฑ์

ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

วธีิการ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P )

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๗ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. มิ.ย.๕๘. ๓๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง

งานไฟฟ้า หกส่วนบริเวณประตูนํ� า

และถนน ซอย ๑๐  หมู่  ๔  

ตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)



ลาํดบั หมาย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติมครั้งท่ี  ๒)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ
แผนงาน

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างรั� วและ ๑  โครงการ P - P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ม.ค.๕๙. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.

งานไฟฟ้า รอบสวนสาธารณะ อบต.

และถนน แพรกษา(บริเวณพื�นที� ๒๔ 

ไร่) หมู่ ๑,๕ ตาํบลแพรกษา

๒ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๑  โครงการ  P - P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. พ.ย.๕๘. ๑,๘๐๐,๐๐๐ -๒ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๑  โครงการ  P - P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. พ.ย.๕๘. ๑,๘๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ทาสีรั� วรอบที�ทาํการ อบต.

งานไฟฟ้า แพรกษา  หมู่  ๖  

และถนน ตาํบลแพรกษาและถนน ตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติมครั้งท่ี  ๒)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

เฉพาะแลว้

แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๓ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างป้าย ๑  โครงการ - P P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ก.ย.๕๘. ๑,๕๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ สวนสาธารณะ  พร้อมปรับ

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ สวนสาธารณะ  พร้อมปรับ

งานไฟฟ้า ภูมิทศัน์  บริเวณริมรั� วอาคาร

และถนน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดา้นนอก

หมู่  ๑,๕  ตาํบลแพรกษา

๔ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและ ๑  โครงการ  P - P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ต.ค.๕๘. ๑,๐๐๐,๐๐๐ -๔ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและ ๑  โครงการ  P - P P P มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ต.ค.๕๘. ๑,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ฝาปิดรางระบายนํ�าในสวน

งานไฟฟ้า สาธารณะ  หมู่  ๒ 

และถนน ตาํบลแพรกษาและถนน ตาํบลแพรกษา

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติมครั้งท่ี  ๓)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P ) (  P ) ลกัษณะ
แผนงาน

ลกัษณะงาน

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ

จาํนวน งานต่อ งานที� จดั จดั สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดวา่จะ คาดวา่จะ งบประมาณ เงินนอกงบ

(หน่วยนบั) เนื�องที� เสร็จ ซื�อ จา้ง ราคา กวด ( P) (  P) สอบราคา ลงนามใน มีการส่ง ที�ไดรั้บ ประมาณ

รายการ ผกูพนั ภายใน ราคา ประกวด สญัญา มอบ อนุมติัใน หรือเงิน

งบประมาณ ปี  ๒๕๕๘ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๘ สมทบ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

งาน/โครงการ

ปีต่อไป (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

๑ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งการ์ดเรลล์ ๑  โครงการ - P P P P ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ส.ค.๕๘. ๑,๒๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ซอย ๘  (บริเวณบ่อขยะ)

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ซอย ๘  (บริเวณบ่อขยะ)

งานไฟฟ้า หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

และถนน

๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ๑  โครงการ - P P P P ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ก.ย.๕๘. ๖๐๐,๐๐๐ -๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ๑  โครงการ - P P P P ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ก.ย.๕๘. ๖๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ บริเวณพื�นที�  ๖  ไร่  หมู่  ๒

งานไฟฟ้า ตาํบลแพรกษา

และถนนและถนน

(ลงชื�อ)................................................................ผูจ้ดัทาํ (ลงชื�อ)................................................................ผูรั้บผดิชอบ

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา







แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

ของ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ๑๖๘ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๙๐  วนั มิ.ย.๕๘.

ระบายนํ� า  คสล.ซอยทองนพคุณ ๒

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

ระบายนํ� า  คสล.ซอยทองนพคุณ ๒

(ซ.แยกบา้นผูช่้วยประจวบ) หมู่  ๑ ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ� า ๑๖๙ e-Auction ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๑๒๐  วนั ส.ค.๕๘.

คสล.ซอยสุดใจ(จากแยกศรีสมวงศ-์

คลองหนองรี) หมู่  ๕  ตาํบลแพรกษาคลองหนองรี) หมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๓ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ๑๗๐ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๖๐  วนั พ.ค.๕๘.๓ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ๑๗๐ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๖๐  วนั พ.ค.๕๘.

ระบายนํ� า  คสล.ซอยพฒุเกิด  หมู่  ๕ ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)(จ่ายขาดเงินสะสม)

๔ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ๑๗๑ e-Auction ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๘.

ระบายนํ� า  คสล.ซอยมีสุข  หมู่  ๕

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๙๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)



 - ๒ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๕ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๒ e-Auction ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๙๐  วนั มิ.ย.๕๘.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๕ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๒ e-Auction ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๙๐  วนั มิ.ย.๕๘.

คสล.เลียบคลองแพรกษาและคลองนา

หมู่  ๑,๗  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๖,๒๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๖,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๖ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๓ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๙๐  วนั มิ.ย.๕๘.

เลียบคลองแพรกจอมทอง ซอย  ๘เลียบคลองแพรกจอมทอง ซอย  ๘

หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)(จ่ายขาดเงินสะสม)

๗ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๔ สอบราคา ก.พ.๕๘. ก.พ.๕๘. มี.ค.๕๘. ๙๐  วนั มิ.ย.๕๘.

คสล.เลียบคลองหกส่วนบริเวณประตูนํ� า

ซอย  ๑๐  หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษาซอย  ๑๐  หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)







แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ (เพิ่มเติมครั้งที่  ๒)

ของ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑ โครงการก่อสร้างรั� วและวางท่อระบายนํ� า ๑๗๕ e-Auction มิ.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๑๘๐  วนั ม.ค.๕๙.

คสล.รอบสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

คสล.รอบสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา

(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่) หมู่ ๑,๕ ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั� วรอบ ๑๗๖ สอบราคา มิ.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๑๒๐  วนั พ.ย.๕๘.

ที�ทาํการ อบต.แพรกษา หมู่  ๖ ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

๓ โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ ๑๗๗ สอบราคา มิ.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๖๐  วนั ก.ย.๕๘.

พร้อมปรับภูมิทศัน์ บริเวณริมรั� วอาคารพร้อมปรับภูมิทศัน์ บริเวณริมรั� วอาคาร

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดา้นนอก  หมู่ ๑,๕ 

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๔ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและฝาปิดราง ๑๗๘ สอบราคา มิ.ย.๕๘. มิ.ย.๕๘. ก.ค.๕๘. ๙๐  วนั ต.ค.๕๘.

ระบายนํ� าในสวนสาธารณะ  หมู่ ๒ระบายนํ� าในสวนสาธารณะ  หมู่ ๒

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท







แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ (เพิ่มเติมครั้งที่  ๓)

ของ องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

ที� จดัหา (ผด.2) จดัหา ภายใน ภายใน มอบภายใน (วนั) งวดสุดทา้ยภายใน

๑ โครงการติดตั�งการ์ดเรลล ์ ซอย ๘ ๑๗๙ สอบราคา ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ส.ค.๕๘. ๑๕  วนั ส.ค.๕๘.

(บริเวณบ่อขยะ)  หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

(บริเวณบ่อขยะ)  หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๒ โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ ๑๘๐ สอบราคา ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ส.ค.๕๘. ๓๐  วนั ก.ย.๕๘.๒ โครงการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณ ๑๘๐ สอบราคา ก.ค.๕๘. ก.ค.๕๘. ส.ค.๕๘. ๓๐  วนั ก.ย.๕๘.

พื�นที�  ๖  ไร่ หมู่  ๒  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๖๐๐,๐๐๐.-บาท


