
ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

แบบ ผด ๕

แผนปฏิบัติการจัดซื�อ  จัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙

ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๑ ค่าจดัซื�อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตนั ๓๔ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๓๐  วนั มี.ค.๕๙.

๖ ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

๖ ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่

๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเททา้ย จาํนวน ๑ คนั

จาํนวนเงิน  ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๒ โครงการจดัซื�อเครื�องเล่นเดก็ ในเขต ๓๗ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๖๐  วนั เม.ย.๕๙.

อบต.แพรกษา

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

(จ่ายจากเงินรายได)้

๓ โครงการจดัซื�อเครื�องออกกาํลงักาย ๓๘ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๖๐  วนั เม.ย.๕๙.

กลางแจง้ ในเขต อบต.แพรกษากลางแจง้ ในเขต อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔๐ e-Auction ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. เม.ย.๕๙. ๓๖๕  วนั มี.ค.๖๐.๔ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔๐ e-Auction ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. เม.ย.๕๙. ๓๖๕  วนั มี.ค.๖๐.

(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่) หมู่ ๕  ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๕ ค่าจดัซื�อถงัรองรับขยะ ๕๗ สอบราคา ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ๓๐  วนั ม.ค.๕๙.

จาํนวนเงิน   ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๑,๑๐๐,๐๐๐.-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�อเครื�องเสียง  จาํนวน  ๑  ชุด ๑๐๐ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๓๐  วนั พ.ค.๕๙.

จาํนวนเงิน   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

จาํนวนเงิน   ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๗ ค่าจดัซื�อเครื�องเสียงประชาสมัพนัธ์ ๑๐๑ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๓๐  วนั พ.ค.๕๙.

พร้อมอุปกรณ์ติดตั�งสาํหรับเป็นรถพร้อมอุปกรณ์ติดตั�งสาํหรับเป็นรถ

ประชาสมัพนัธ์  จาํนวน  ๑  ชุด

จาํนวนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๘ ค่าติดตั�งเสียงตามสายประจาํหมู่บา้น ๑๐๓ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๓๐  วนั พ.ค.๕๙.

จาํนวน  ๙  ชุด

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

(จ่ายจากเงินรายได)้

๙ ค่าจดัซื�อสาํนกังานชั�วคราว ๑๐๙ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๓๐  วนั มี.ค.๕๙.

(ตูค้อนเทนเนอร์)  จาํนวน  ๒  ตู้(ตูค้อนเทนเนอร์)  จาํนวน  ๒  ตู้

จาํนวนเงิน  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๐ โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางชนิดแขวน ๑๑๒ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๙.๑๐ โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางชนิดแขวน ๑๑๒ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๙.

เสาเดียว บริเวณหมู่ ๑,๒,๔ และหมู่ ๕ 

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๕๑๐,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๑,๕๑๐,๐๐๐.-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 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสมัพนัธ์ ๑๑๓ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๙.

บริเวณ หมู่ ๒,๔  และหมู่ ๕  

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

บริเวณ หมู่ ๒,๔  และหมู่ ๕  

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๒ โครงการติดตั�งป้ายชื�อคลองในเขต ๑๑๔ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๙.

อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน  ๗๖๔,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน  ๗๖๔,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๓ โครงการติดตั�งบานกนัตกสแตนเลส ๑๑๕ สอบราคา ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐  วนั มิ.ย.๕๙.

อาคารอเนกประสงค ์ศพด.อาคารอเนกประสงค ์ศพด.

อบต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๔ โครงการก่อสร้างทางเทา้ ถนนนาคดี- ๑๖๓ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

มงักร(หนา้หมู่บา้นเฟื� องฟ้า) หมู่ ๕

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓๔๓,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๕ โครงการก่อสร้างลาน คสล.(บริเวณ ๑๖๔ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.๑๕ โครงการก่อสร้างลาน คสล.(บริเวณ ๑๖๔ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

พื�นที� ๖ ไร่)  หมู่ ๒  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๘๖๕,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

 - ๔ - แบบ  ผด ๕



ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๑๖ โครงการติดตั�งไฟฟ้าแสงสวา่ง ๑๖๕ e-Auction เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๖๐  วนั ส.ค.๕๙.

(High  mast)  ในเขต  อบต.

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

(High  mast)  ในเขต  อบต.

จาํนวนเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๗ โครงการติดตั�งโมดุลป้ายอกัษรวิ�ง ๑๖๖ e-Auction เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๙๐  วนั ก.ย.๕๙.๑๗ โครงการติดตั�งโมดุลป้ายอกัษรวิ�ง ๑๖๖ e-Auction เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๙๐  วนั ก.ย.๕๙.

คอมพิวเตอร์ภายนอกอาคารชนิดสีแดง

บนถนนสายนาคดี-มงักร(บริเวณ รร.

นาคดีอนุสรณ์)  หมู่ ๖  ต.แพรกษานาคดีอนุสรณ์)  หมู่ ๖  ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลงัคา ๑๖๗ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๙๐  วนั ส.ค.๕๙.๑๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลงัคา ๑๖๗ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๙๐  วนั ส.ค.๕๙.

เหลก็โคง้  ทั�ง  ๒  หลงั (บริเวณลาน

จอดรถ อบต.แพรกษา) หมู่ ๖ ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๘๒๗,๐๐๐.-บาทจาํนวนเงิน   ๘๒๗,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๑๙ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบ ๑๖๘ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

ศูนยสุ์ขภาพ(๒๔ ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษาศูนยสุ์ขภาพ(๒๔ ไร่) หมู่ ๑,๕ ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

 - ๕ - แบบ  ผด ๕



ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๒๐ ค่าจดัซื�อรถยนตบ์รรทุกขยะแบบเปิดขา้ง ๑๒๕ e-Auction ม.ค.๕๙. ก.พ.๕๙. ก.พ.๕๙. ๖๐  วนั พ.ค.๕๙.

เททา้ยและตวัถงับรรจุขยะสาํรองขนาด

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

เททา้ยและตวัถงับรรจุขยะสาํรองขนาด

๕ ลูกบาศกห์ลา จาํนวน  ๑  คนั

จาํนวนเงิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้(จ่ายจากเงินรายได)้

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ ๑๗๐ สอบราคา ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ๖๐  วนั มี.ค.๕๙.

ระบายนํ� า  คสล.ซอยพฒุเกิด  (ปี ๒๕๕๘)

หมู่  ๕ ต.แพรกษาหมู่  ๕ ต.แพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๒ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๒ e-Auction ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ม.ค.๕๙. ๙๐  วนั เม.ย.๕๙.๒๒ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๒ e-Auction ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ม.ค.๕๙. ๙๐  วนั เม.ย.๕๙.

คสล.เลียบคลองแพรกษาและคลองนา (ปี ๒๕๕๘)

หมู่  ๑,๗  ตาํบลแพรกษา

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

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๓ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๓ สอบราคา ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ๙๐  วนั เม.ย.๕๙.

เลียบคลองแพรกจอมทอง ซอย  ๘ (ปี ๒๕๕๘)เลียบคลองแพรกจอมทอง ซอย  ๘ (ปี ๒๕๕๘)

หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๓๕๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)(จ่ายขาดเงินสะสม)

 - ๖ - แบบ  ผด ๕



ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๒๔ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้ ๑๗๔ สอบราคา ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ๙๐  วนั เม.ย.๕๙.

คสล.เลียบคลองหกส่วนบริเวณประตูนํ� า (ปี ๒๕๕๘)

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ

คสล.เลียบคลองหกส่วนบริเวณประตูนํ� า (ปี ๒๕๕๘)

ซอย  ๑๐  หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒๕ โครงการก่อสร้างรั� วและวางท่อระบายนํ� า ๑๗๕ e-Auction ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ก.พ.๕๙. ๑๘๐  วนั ก.ย.๕๘๙.

คสล.รอบสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา (ปี ๒๕๕๘)

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

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)

๒๖ โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ ๑๗๗ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๖๐  วนั พ.ค.๕๙.

พร้อมปรับภูมิทศัน์ บริเวณริมรั� วอาคาร (ปี ๒๕๕๘)

ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดา้นนอก  หมู่ ๑,๕ ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดา้นนอก  หมู่ ๑,๕ 

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)

๒๗ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและฝาปิดราง ๑๗๘ สอบราคา ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. ๙๐  วนั พ.ค.๕๙.

ระบายนํ� าในสวนสาธารณะ  หมู่ ๒ (ปี ๒๕๕๘)

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(รายจ่ายคา้งจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๕๘)







ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑ แผนงานเคหะ ค่าจดัซื�อรถบรรทุก(ดีเซล) ๑ คนั  - P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. มี.ค.๕๙. ๑,๙๘๐,๐๐๐  -

และชุมชน/งาน ขนาด ๖ ตนั ปริมาตร

หมวดคาครุภัณฑ

และชุมชน/งาน ขนาด ๖ ตนั ปริมาตร

บริหารทั�วไปฯ กระบอกสูบไม่ตํ�ากวา่ ๖,๐๐๐

ซีซี  แบบกระบะเททา้ย

๒ แผนงานเคหะ ค่าจดัซื�อเครื�องเล่นเดก็ ๑ โครงการ  - P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. เม.ย.๕๙. ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

และชุมชน/งาน ในเขต อบต.แพรกษา

บริหารทั�วไปฯบริหารทั�วไปฯ

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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

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

เฉพาะแลว้

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

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์

(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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๓ แผนงานเคหะ โครงการจดัซื�อเครื�องออก ๑ โครงการ  - P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. เม.ย.๕๙. ๒,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน กาํลงักายกลางแจง้ ในเขต

หมวดคาครุภัณฑ

กาํลงักายกลางแจง้ ในเขต

บริหารทั�วไปฯ อบต.แพรกษา

๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑  โครงการ P - P P P ก.พ.๕๙. เม.ย.๕๙. มี.ค.๖๐. ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน คสล.(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)และชุมชน/งาน คสล.(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)

บริหารทั�วไปฯ หมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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

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

เฉพาะแลว้

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

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์

(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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๕ แผนงาน ค่าจดัซื�อถงัรองรับขยะ ๑ โครงการ - P P P P ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. ม.ค.๕๙. ๑,๑๐๐,๐๐๐ -

สาธารณสุข/

หมวดคาครุภัณฑ

สาธารณสุข/

งานบริหาร

ทั�วไป

๖ แผนงาน ค่าจดัซื�อเครื�องเสียง  ๑  ชุด  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๔๐๐,๐๐๐ -

บริหารทั�วไป/

งานบริหารงานบริหาร

ทั�วไปฯ

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

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

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

เฉพาะแลว้

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๗ แผนงานบริหาร ค่าจดัซื�อเครื�องเสียง ๑  ชุด - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๕๐,๐๐๐ -

ทั�วไป/ ประชาสมัพนัธ์พร้อมอุปกรณ์

หมวดคาครุภัณฑ

ทั�วไป/ ประชาสมัพนัธ์พร้อมอุปกรณ์

งานบริหาร ติดตั�งสาํหรับเป็นรถ

ทั�วไป/ ประชาสมัพนัธ์

๘ แผนงานบริหาร ค่าติดตั�งเสียงตามสาย ๙  ชุด  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑,๘๐๐,๐๐๐ -๘ แผนงานบริหาร ค่าติดตั�งเสียงตามสาย ๙  ชุด  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑,๘๐๐,๐๐๐ -

ทั�วไป/ ประจาํหมู่บา้น  

งานบริหาร

ทั�วไป/ทั�วไป/

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๙ แผนงาน ค่าจดัซื�อสาํนกังานชั�วคราว ๒  ตู้  - P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. มี.ค.๕๙. ๖๐๐,๐๐๐ -

บริหารทั�วไป/ (ตูค้อนเทนเนอร์)  

หมวดคาครุภัณฑ

บริหารทั�วไป/ (ตูค้อนเทนเนอร์)  

งานบริหาร

งานคลงั

๑๐ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างป้าย ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๑,๕๑๐,๐๐๐  -๑๐ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างป้าย ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๑,๕๑๐,๐๐๐  -

และชุมชน/ บอกทางชนิดแขวนเสาเดียว

งานไฟฟ้า บริเวณหมู่  ๑,๒,๔  

และถนน และหมู่  ๕  ตาํบลแพรกษาและถนน และหมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

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

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

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑๑ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างป้าย ๑ โครงการ  - P P P P - ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๔๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ ประชาสมัพนัธ์บริเวณ

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ประชาสมัพนัธ์บริเวณ

งานไฟฟ้า หมู่ ๒,๔  และหมู่  ๕

และถนน ตาํบลแพรกษา

๑๒ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งป้ายชื�อคลอง ๑ โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๗๖๔,๐๐๐ -๑๒ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งป้ายชื�อคลอง ๑ โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๗๖๔,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน ในเขต อบต.แพรกษา

บริหารทั�วไปฯ

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ออกแบบหรือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

เฉพาะแลว้

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑๓ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งบานกนัตก ๑  โครงการ  - P P P P ก.พ.๕๙. มี.ค.๕๙. มิ.ย.๕๙. ๑๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/งาน สแตนเลสอาคารอเนกประสงค์

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/งาน สแตนเลสอาคารอเนกประสงค์

บริหารทั�วไปฯ ศพด. อบต.แพรกษา

๑๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างทางเทา้ ๑  โครงการ  - P P P P - เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ก.ค.๕๙. ๓๔๓,๐๐๐ -๑๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างทางเทา้ ๑  โครงการ  - P P P P - เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ก.ค.๕๙. ๓๔๓,๐๐๐ -

และชุมชน/ ถนนนาคดี-มงักร

งานไฟฟ้า (หนา้หมู่บา้นเฟื� องฟ้า)

และถนน หมู่ ๕  ตาํบลแพรกษาและถนน หมู่ ๕  ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายวธีิการ กาํหนดคุณ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ

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

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑๕ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างลาน คสล. ๑  โครงการ  - P - P P - P - เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ก.ค.๕๙. ๘๖๕,๐๐๐ -

และชุมชน/ (บริเวณพื�นที� ๖ ไร่) หมู่ ๒

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ (บริเวณพื�นที� ๖ ไร่) หมู่ ๒

งานไฟฟ้า ตาํบลแพรกษา

และถนน

๑๖ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งไฟฟ้า ๑  โครงการ  - P - P - P P - เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ส.ค.๕๙. ๔,๐๐๐,๐๐๐ -๑๖ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งไฟฟ้า ๑  โครงการ  - P - P - P P - เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ส.ค.๕๙. ๔,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ แสงสวา่ง(High  mast) 

งานไฟฟ้า ในเขต อบต.แพรกษา

และถนนและถนน

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายวธีิการ กาํหนดคุณ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ

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

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑๗ แผนงานเคหะ โครงการติดตั�งโมดุลป้าย ๑  โครงการ  - P - P P P - เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ก.ย.๕๙. ๓,๗๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ อกัษรวิ�งคอมพิวเตอร์ภายนอก

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ อกัษรวิ�งคอมพิวเตอร์ภายนอก

งานไฟฟ้า อาคารชนิดสีแดงบนถนน

และถนน สายนาคดี-มงักร(บริเวณ

รร.นาคดีอนุสรณ์) หมู่ ๖

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

๑๘ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๑  โครงการ  - P - P P - P เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ส.ค.๕๙. ๘๒๗,๐๐๐ -

และชุมชน/ โครงหลงัคาเหลก็โคง้และชุมชน/ โครงหลงัคาเหลก็โคง้

งานไฟฟ้า ทั�ง ๒ หลงั (บริเวณลาน

และถนน จอดรถ อบต.แพรกษา)

หมู่ ๖  ตาํบลแพรกษา

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

(นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง
แผนงาน

(  P ) (  P ) ลกัษณะ

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑๙ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ ๑  โครงการ  - P P P P - เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ก.ค.๕๙. ๑,๐๐๐,๐๐๐ -

และชุมชน/ บริเวณรอบศูนยสุ์ขภาพ

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ บริเวณรอบศูนยสุ์ขภาพ

งานไฟฟ้า (๒๔  ไร่) หมู่ ๑,๕ 

และถนน ตาํบลแพรกษา

หมวดคาครุภัณฑ

๒๐ แผนงาน ค่าจดัซื�อรถยนตบ์รรทุกขยะ ๑  คนั  - P P P P - ม.ค.๕๙. ก.พ.๕๙. พ.ค.๕๙. ๓,๐๐๐,๐๐๐ -

สาธารณสุข/ แบบเปิดขา้งเททา้ยและ

งานบริหาร ตวัถงับรรจุขยะสาํรองขนาด

หมวดคาครุภัณฑ

งานบริหาร ตวัถงับรรจุขยะสาํรองขนาด

ทั�วไป ๕  ลูกบาศกห์ลา 

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

ออกแบบหรือ

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ 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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๒๑ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนน ๑ โครงการ - P P P P ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. มี.ค.๕๙. - ๑,๗๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ พร้อมวางท่อระบายนํ�า

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ พร้อมวางท่อระบายนํ�า

งานไฟฟ้า คสล.ซอยพฒุเกิด หมู่ ๕

และถนน ตาํบลแพรกษา

๒๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ - P P P P ธ.ค.๕๘. ม.ค.๕๙. เม.ย.๕๙. - ๖,๒๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ทางเดินเทา้  คสล.เลียบคลอง

งานไฟฟ้า แพรกษาและคลองนางานไฟฟ้า แพรกษาและคลองนา

และถนน หมู่ ๑,๗  ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

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
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  P )
แผนการจ่ายเงิน

(  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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๒๓ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. - ๑,๓๕๐,๐๐๐

และชุมชน/ ทางเดินเทา้เลียบคลอง

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ทางเดินเทา้เลียบคลอง

งานไฟฟ้า แพรกจอมทอง  ซอย  ๘

และถนน หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

๒๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างสะพาน ๑  โครงการ  - P P P P ธ.ค.๕๘. ธ.ค.๕๘. เม.ย.๕๘. - ๓๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ทางเดินเทา้ คสล.เลียบคลอง

งานไฟฟ้า หกส่วนบริเวณประตูนํ� างานไฟฟ้า หกส่วนบริเวณประตูนํ� า

และถนน ซอย ๑๐  หมู่  ๔  

ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

เฉพาะแลว้

แผนงาน แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

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

รายจายคางจายประจําป  ๒๕๕๘

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

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

และชุมชน/ วางท่อระบายนํ�า คสล.

งานไฟฟ้า รอบสวนสาธารณะ อบต.

และถนน แพรกษา(บริเวณพื�นที� ๒๔ 

ไร่) หมู่ ๑,๕ ตาํบลแพรกษาไร่) หมู่ ๑,๕ ตาํบลแพรกษา

๒๖ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างป้าย ๑  โครงการ - P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. - ๑,๕๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ สวนสาธารณะ  พร้อมปรับ

งานไฟฟ้า ภูมิทศัน์  บริเวณริมรั� วอาคารงานไฟฟ้า ภูมิทศัน์  บริเวณริมรั� วอาคาร

และถนน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนดา้นนอก

หมู่  ๑,๕  ตาํบลแพรกษา

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

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์

(  P ) ลกัษณะ
แผนงาน แผนปฏิบติัการ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (  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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๒๗ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและ ๑  โครงการ P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. - ๑,๐๐๐,๐๐๐

รายจายคางจายประจําป  ๒๕๕๘

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

๒๗ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงลู่วิ�งและ ๑  โครงการ P P P P ม.ค.๕๙. ม.ค.๕๙. พ.ค.๕๙. - ๑,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ฝาปิดรางระบายนํ�าในสวน

งานไฟฟ้า สาธารณะ  หมู่  ๒ 

และถนน ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



 

 

                                                         

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

เรื่อง   การเผยแพร ประชาสัมพันธแผนปฏิบตักิารจัดซื้อ จัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

-------------------------------------------------- 

  ตามที�  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ไดอ้นุมติัแผนปฏิบติัการจดัซื�อ จดัจา้ง  ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามแบบฟอร์มที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด แบบ ผด.๕   และเพื�อให้การดาํเนินการจดัหาพสัดุประจาํปี

เป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้นั�น 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  จึงขอเผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์ผนปฏิบติัการจดัซื�อ จดัจา้ง ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ตามแบบ ผด.๕(เพิ�มเติมครั� งที� ๑)  รายละเอียดแนบทา้ยประกาศ 

  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทั�วกนั 
 

    ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๗  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

      

(นายอิม  แพหมอ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๑ โครงการก่อสร้างทางเทา้ซอยขจรสุข ๑๘๙ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๙๐  วนั ส.ค.๕๙.

หมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ� า คสล. ๑๙๐ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๕๐  วนั ต.ค.๕๙.

ซอยสุดใจ-ปากคลองนา หมู่ ๕

ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๓ โครงการปรับปรุงผวิจราจรซอย ๑๐ ๑๙๑ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๙๐  วนั ส.ค.๕๙.

(จากคลองหกส่วน-สุดถนน คสล.)

หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา  

จาํนวนเงิน  ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๔ โครงการก่อสร้างถนน ซอยอุบลศรี ๑๙๒ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๕๐  วนั ต.ค.๕๙.

หมู่  ๖  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

แบบ ผด ๕

แผนปฏิบัติการจัดซื�อ  จัดจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ (เพิ�มเติมครั�งที� ๑)

ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ



 - ๒ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๕ โครงการปรัปปรุงผวิจราจรซอยแพหมอ ๑๙๓ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

พฒันา ๑ หมู่  ๕  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๖ โครงการขดุลอกคลองในเขต อบต. ๑๙๔ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๘๐  วนั พ.ย.๕๙.

แพรกษา  จาํนวน  ๑๙ คลอง หมู่ ๑,๒,๔,

๕,๖,๗  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๗,๑๙๔,๙๐๐.-บาท

(จ่ายจากเงินรายได)้

๗ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ� า คสล. ๑๙๕ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๕๐  วนั ต.ค.๕๙.

พร้อมปรับปรุงผวิจราจร ซอย ๘(ช่วงหนา้

สนง.มาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม)

หมู่  ๔  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๖,๖๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๘ โครงการปรับปรุงผวิจราจรซอย ๑๙๖ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

ทองนพคุณ หมู่ ๑  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ



 - ๓ - แบบ  ผด ๕

ลาํดบั ลาํดบัตามแผน วธีิการ ส่งประกาศอยา่งชา้ กาํหนดยื�นซอง กาํหนดส่ง เบิกเงิน

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

๙ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ� า คสล. ๑๙๗ e-Auction เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๑๕๐  วนั ต.ค.๕๙.

และปรับปรุงผวิจราจร ซอยสุดใจ-   

ทองนพคุณ หมู่ ๑,๗  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน  ๘,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

๑๐ โครงการก่อสร้างถงัแชมเปญพร้อม ๑๙๘ สอบราคา เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ๖๐  วนั ก.ค.๕๙.

ติดตั�งอุปกรณ์ปั� มนํ� า(บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)

หมู่  ๑  ตาํบลแพรกษา

จาํนวนเงิน   ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายการ  / จาํนวน/ วงเงิน ทาํสญัญาภายใน หมายเหตุ



 

 

 

 

ที�   สป  ๗๑๔๐๒/๒๐๑๔            ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

๕๔๕  หมู่ที�  ๖   ซ.นาคดี  ต.แพรกษา          

อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ   ๑๐๒๘๐ 

                      ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื�อง  ส่งแบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ�มเติมครั� งที� ๑) 

เรียน  ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจสอบจงัหวดัสมุทรปราการ  

อา้งถึง  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เรื�อง การจดัทาํแผนจดัหาพสัดุปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง พ.ศ.๒๕๔๖ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   ๑. แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ�มเติมครั� งที� ๑)                  จาํนวน  ๑  ชุด 

           ๒. แผนปฏิบติัการจดัซื�อ จดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  แบบ ผด.๕ (เพิ�มเติมครั� งที� ๑)    จาํนวน ๑ ชุด 

                          ตามประกาศคณะกรรมการการมการตรวจเงินแผน่ดินที�อา้งถึง  ใหห้น่วยรับตรวจเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํแผนปฏิบัติการจดัซื�อจดัจ้าง ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยให้ส่งสําเนาให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ

สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  พร้อมแบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั�น   

  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื�อจดัจา้ง ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙(เพิ�มเติมครั� งที� ๑)  จาํนวน ๑ ชุด และแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  แบบ ผด.๕ 

(เพิ�มเติมครั� งที� ๑)  จาํนวน ๑ ชุด  ตามรายละเอียดสิ�งที�ส่งมาพร้อมนี�  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายอิม   แพหมอ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั  

โทร. ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕ 

โทรสาร.  ๐๒-๑๗๔-๓๐๐๐ 
 



 

 

 

ที�   สป  ๗๑๔๐๒/๒๐๑๕              ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 

   ๕๔๕  หมู่ที�  ๖   ซ.นาคดี  ต.แพรกษา          

   อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ   ๑๐๒๘๐ 

                      ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื�อง   การป้องกนัการทุจริตเกี�ยวกบัการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

เรียน  นายอาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

อา้งถึง  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เรื�อง การจดัทาํแผนจดัหาพสัดุปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง พ.ศ.๒๕๔๖ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   สาํเนาหนงัสือ ที� สป ๗๑๔๐๒/๒๐๑๔  ลงวนัที�  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๘    

                          เรื�อง  ส่งแบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙(เพิ�มเติมครั� งที� ๑)    จาํนวน  ๑  ชุด 

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินที�อา้งถึง  ใหห้น่วยรับตรวจเป็นผูรั้บผดิชอบใน 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เพื�อส่งให้สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสาํนักงาน

ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  และส่งสาํเนาใหอ้าํเภอทราบ  นั�น   

  องค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกษา  ได้ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ (เพิ�มเติมครั� งที� ๑) จาํนวน ๑ ชุด และแผนปฏิบติัการจดัซื�อจดัจา้ง ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ แบบ ผด.๕  

(เพิ�มเติมครั� งที� ๑)  จาํนวน ๑ ชุด ใหก้ลุ่มตรวจสอบจงัหวดัสมุทรปราการ  แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาพร้อมนี�  

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายอิม   แพหมอ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลงั  

โทร. ๐๒-๗๐๓-๗๙๐๑-๒  ต่อ  ๑๑๕ 

โทรสาร.  ๐๒-๑๗๔-๓๐๐๐ 



ลาํดบั หมายลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภณัฑ์ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

หมวดค่าครุภณัฑ์

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๑ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างทางเทา้ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ส.ค.๕๙. - ๒,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ซอยขจรสุข หมู่  ๕  ตาํบล

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ซอยขจรสุข หมู่  ๕  ตาํบล

งานไฟฟ้า แพรกษา

และถนน

๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๗,๐๐๐,๐๐๐๒ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๗,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ระบายนํ�า คสล.ซอยสุดใจ-

งานไฟฟ้า ปากคลองนา  หมู่  ๕

และถนน ตาํบลแพรกษาและถนน ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมายหมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑)

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงมหาดไทย

ออกแบบหรือ

ลาํดบั หมาย

ที� เหตุ

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

แผนการจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

แผนงาน แผนปฏิบติัการ
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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๓ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงผวิจราจร ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ส.ค.๕๙. - ๔,๑๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ซอย ๑๐ (จากคลองหกส่วน-

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ซอย ๑๐ (จากคลองหกส่วน-

งานไฟฟ้า สุดถนน คสล.) หมู่  ๔

และถนน ตาํบลแพรกษา

๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนน ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐๔ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถนน ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ซอยอุบลศรี  หมู่  ๖  

งานไฟฟ้า ตาํบลแพรกษา

และถนนและถนน

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑)

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

เฉพาะแลว้

วธีิการ กาํหนดคุณ

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

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๕ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงผวิจราจร ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ก.ค.๕๙. - ๒,๐๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ซอยแพหมอพฒันา ๑ หมู่ ๕

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ซอยแพหมอพฒันา ๑ หมู่ ๕

งานไฟฟ้า ตาํบลแพรกษา

และถนน

๖ แผนงานเคหะ โครงการขดุลอกคลองในเขต ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. พ.ย.๕๙. - ๗,๑๙๔,๙๐๐๖ แผนงานเคหะ โครงการขดุลอกคลองในเขต ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. พ.ย.๕๙. - ๗,๑๙๔,๙๐๐

และชุมชน/ อบต.แพรกษา  จาํนวน ๑๙

งานไฟฟ้า คลอง  หมู่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗ 

และถนน ตาํบลแพรกษาและถนน ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑)

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

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๗ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๖,๖๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ระบายนํ�า คสล.พร้อม

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ระบายนํ�า คสล.พร้อม

งานไฟฟ้า ปรับปรุงผวิจราจร ซอย ๘

และถนน (ช่วงหนา้ สนง.มาตรฐาน

อุตสาหกรรม)  หมู่  ๔

ตาํบลแพรกษาตาํบลแพรกษา

๘ แผนงานเคหะ โครงการปรับปรุงผวิจราจร ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ก.ค.๕๙. - ๒,๖๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ซอยทองนพคุณ หมู่ ๑และชุมชน/ ซอยทองนพคุณ หมู่ ๑

งานไฟฟ้า ตาํบลแพรกษา

และถนน

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา



ลาํดบั หมาย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑)

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

เฉพาะแลว้

ลกัษณะงาน วธีิการ กาํหนดคุณ

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

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  ๒๕๕๙ ราคา (เดือน/ปี) ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๕๙ สมทบ

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

งาน/โครงการ

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

๙ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างวางท่อ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. พ.ค.๕๙. ต.ค.๕๙. - ๘,๕๐๐,๐๐๐

และชุมชน/ ระบายนํ�า คสล. และปรับปรุง

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

และชุมชน/ ระบายนํ�า คสล. และปรับปรุง

งานไฟฟ้า ผวิจราจร ซอยสุดใจ-

และถนน ทองนพคุณ  หมู่ ๑,๗  

ตาํบลแพรกษา

๑๐ แผนงานเคหะ โครงการก่อสร้างถงัแชมเปญ ๑  โครงการ P P P P เม.ย.๕๙. เม.ย.๕๙. ก.ค.๕๙. - ๔๗๐,๐๐๐

และชุมชน/ พร้อมติดตั�งอุปกรณ์ปั� มนํ� า

งานไฟฟ้า (บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)งานไฟฟ้า (บริเวณพื�นที� ๒๔ ไร่)

และถนน หมู่ ๑  ตาํบลแพรกษา

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

(นางสาวไพรวลัย ์  พุม่อาศยั) (นายอิม   แพหมอ)

ผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษาผูอ้าํนวยการกองคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา


