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แผนการจัดหาพัสด ุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 ผด.2 

ขององคการบริหารสวนตําบลควนหนองควา 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

1 ตุลาคม  2554- คาจัดซื้อ,จัดจางวารสารหรือสิ่งตพีิมพ ฯลฯ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          50,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555     งานบรหิารทั่วไป           ความ 

                    จําเปน 

                    ตลอดป 

2 ตุลาคม  2554- คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  คาถายเอกสาร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /            5,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 ฯลฯ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

                    จําเปน 

                    ตลอดป 

3 ตุลาคม  2554- คาจางเหมาบริการ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /        200,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 -คาจางเหมาเวรยาม   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    -คาจางเหมาบริการทําความสะอาดสาํนักงาน               จําเปน 

    -คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ               ตลอดป 

                      

4 ตุลาคม  2554- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เพื่อจายเปน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /        100,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 คาจัดซื้อน้ํามนัดีเซล  น้ํามันเบนซินและ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    น้ํามันเครื่อง ฯลฯ               จําเปน 

                    ตลอดป 

5 ตุลาคม  2554- คาประกอบอาหารกลางวันใหแกศนูยพัฒนา สํานักปลัด แผนงานการศึกษา        207,480      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เด็กเล็ก  อบต.ควนหนองควา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           ความ 

                    จําเปน 

                    ตลอดป 
 
 



 -2- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

6 ตุลาคม  2554- คาประกันภัยรถยนตสวนกลาง  รถยนต สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          16,500      ตกลงราคา 5   

  กันยายน  2555 4  ประต ู รุยนตนั่งตอนเดียว  และ   งานบรหิารทั่วไป             

    รถจักรยานยนต  ของ  อบต.ควนหนองควา                 

                      

7 ตุลาคม  2554- คาบริการทางดานโทรคมนาคม สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          90,000      ตกลงราคา 10   

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาเชาใชพืน้ที่  และโดเมนเนม   งานบรหิารทั่วไป             

    (Domain  Name)  ของ อบต.ควนหนองควา                 

    จํานวน  12  เดือน                 

                      

8 ตุลาคม  2554- คาพวงมาลา  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          10,000      ตกลงราคา 7   

  กันยายน  2555 พวงมาลา  เพื่อจายเปนคาพวงมาลา    งานบรหิารทั่วไป             

    ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา                 

    สําหรับพิธีการวนัสําคัญตาง ๆ                 

                      

9 ตุลาคม  2554- คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /            5,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  คาอาหารและเครือ่งดื่ม  คาเอกสาร   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    คาทําปายประชาสัมพันธ               จําเปน 

                    ตลอดป 

10 ตุลาคม  2554- คาใชจายในการเลือกตัง้ผูบริหารและสมาชิก สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          20,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 สภาทองถิน่  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    เลือกตั้งกรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน               จําเปน 

    ตําแหนงที่วาง               ตลอดป 

                      
 
 
 



 -3- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

11 ตุลาคม  2554- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /        200,000      ตกลงราคา 15 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  รถจักรยานยนต  รถยนต  เครื่องคอมฯ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพมิพดีด               จําเปน 

    เครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ                 ตลอดป 

12 พฤศจิกายน 2554 - คาของขวัญ ของรางวลั  หรือเงินรางวลั สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /        100,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

   กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาของขวญั ของรางวัลหรือ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    เงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ               จําเปน 

    ที่มีความจําเปนและเหมาะสม                 

13 มกราคม  2555 - คาใชจายในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          14,000      ตกลงราคา 15   

  กันยายน  2555 จปฐ.  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ   งานบรหิารทั่วไป             

    จัดเก็บขอมูลและบันทกึขอมูล  จปฐ.                 

                      

14 ตุลาคม  2554 - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา /         717,780      สอบราคา 30 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 โรงเรียนสังกัด  สพฐ.   ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา           ความ 

    (นมสดพาสเจอรไรสชนิดถุง รสจืด)               จําเปน 

                    ตลอดป 

15 พฤศจิกายน 2554 - วัสดุเครื่องแตงกาย  คาจัดซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา /           24,000      ตกลงราคา 15 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เด็กเล็ก   ระดับกอนวัยเรียน           ความ 

                    จําเปน 

                      

16 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /           60,000      ตกลงราคา 5 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน   งานบรหิารงานคลงั           ความ 

    แฟม  กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข               จําเปน 

    กระดาษคารบอน  กระดาษถายเอกสาร               ตลอดป 

    ผงหมึกถายเอกสาร  และวัสดุอื่น ฯ                 



 -4- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

17 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          20,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 วัสดุเกี่ยวกับไฟฟา วิทยุ เชน  ฟวส สายไฟฟา   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ               จําเปน 

                    ตลอดป 

18 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /            5,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  พูกันและสี  ฟลม  ฟลมสไลต   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร  วีดีโอ               จําเปน 

    เทป  แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก               ตลอดป 

    การลาง  อัด  ขยาย  ภาพถายดาวเทียม                 

    กระดาษเขียนโปสเตอร  ปายตาง ๆ  ฯลฯ                  

                      

19 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          60,000      ตกลงราคา 15 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  เมาส  เมมโมรี่  ตลับผงหมึก  FD  CD-R   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    CD-RW  โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ                 จําเปน 

    ที่จําเปนสําหรับการใชงาน ฯลฯ               ตลอดป 

                      

20 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          40,000      ตกลงราคา 15 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 วัสดุเครื่องแตงกายใหแก  สมาชิก  อปพร.   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    พนักงาน  เจาหนาที ่ สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร               จําเปน 

    ฯลฯ ในการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.               ตลอดป 

    เชน  เสื้อ  กางเกง  วัสดุอุปกรณอื่น ๆ                  

21 ตุลาคม  2554 -  คาเลี้ยงรับรอง  การเลี้ยงรับรองประชุมสภา สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          10,000      ตกลงราคา 5 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 อบต.ควนหนองควา  เชน  คาอาหารและ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    เครื่องดื่ม ตาง ๆ                 จําเปน 

                      



 -5- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

22 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุงานบานงานครวั  เชน ถวย  ชาม สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /          10,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 แกวน้ํา  ชอนสอม  ถวยกาแฟ  หมอ   งานบรหิารทั่วไป           ความ 

    กระดาษชาํระ ตะกรา  ถุงพลาสติก                 จําเปน 

    ชั้นวางของ  ที่นอน หมอน  มุง ฯลฯ               ตลอดป 

23 ธันวาคม 2554 - คาใชจายในการปองกนัอุบัติภัยในชวงเทศกาล สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน /          10,000      ตกลงราคา 7   

  เมษายน  2555 เชน  วันขึ้นปใหม  วันสงกรานต  ฯลฯ    งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและ             

        ระงับอัคคีภัย             

                      

24 ตุลาคม  2554 -  คาใชจายในการปฏิบัตงิานของศูนย  อปพร. สํานักงานปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน /          10,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 อบต.ควนหนองควา  เปนคาวัสด ุ อุปกรณ   งานปองกนัภัยฝายพลเรือนและ           ความ 

    คาอาหาร  เครื่องดื่ม ฯลฯ   ระงับอัคคีภัย           จําเปน 

                      

25 ตุลาคม  2554 -  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํางานปลัด แผนงานสาธารณสุข          10,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีน  และน้าํยาตาง ๆ   งานบริการสาธารณสุขและสารณสุขอื่น           ความ 

    เพื่อใชในการรักษา  ปองกัน  และระงับโรค               จําเปน 

    ที่เกิดกับคนและสัตวเลีย้ง               ตลอดป 

26 ธันวาคม 2554 - คาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ        100,000      ตกลงราคา 15 จัดหาตาม 

  สิงหาคม  2555 ตําบลควนหนองควา  เชน  เงินคารางวัล   นันทนาการ /           ความ 

    ถวยรางวัล  ชุดกีฬา  ถุงเทากีฬา  คาอาหาร   งานกฬีาและนันทนาการ           จําเปน 

    และเครื่องดื่ม  คากรรมการตัดสินกีฬา                 

    คาเชาเตน็ท  คาเชาเครือ่งเสียง ฯลฯ                   

27 ธันวาคม 2554 - คาวัสดุกีฬา   สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ          50,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  สิงหาคม  2555 เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกบาสเกตบอล  ลูกตะกรอ   นันทนาการ /           ความ 

    รองเทากรีฑา  ฯลฯ     งานกฬีาและนันทนาการ           จําเปน 

                      



 -6- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

28 ตุลาคม 2554 - คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ        100,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 งานประเพณตีาง ๆ  เชน  วันสงกรานต   นันทนาการ /           ความ 

    ประเพณีลอยกระทง  วันปยมหาราช   งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น           จําเปน 

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันเด็ก ฯลฯ               ตลอดป 

29 มกราคม  2555  - คาครุภัณฑสํานักงาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารทั่วไป /            4,000      ตกลงราคา 15   

  กันยายน  2555 จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทาํงาน   งานบรหิารทั่วไป             

                      

                      

30 ตุลาคม  2554- คาไปรษณีย  โทรเลข ธณาณัต ิ  สวนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป /             5,000      ตกลงราคา 5 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 ดวงตราไปรษณีย   งานบรหิารงานคลงั           ความ 

                    จําเปน 

                    ตลอดป 

31 ตุลาคม  2554- คาวัสดุสํานักงาน สวนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป /           20,000      ตกลงราคา 5 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน   งานบรหิารงานคลงั           ความ 

    แฟม  กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข               จําเปน 

    กระดาษคารบอน  กระดาษถายเอกสาร               ตลอดป 

    ผงหมึกถายเอกสาร  และวัสดุอื่น ฯ                 

                      

32 มกราคม  2555  - คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน สวนการคลัง แผนงานบริหารทั่วไป /             4,200      ตกลงราคา 15   

  กันยายน  2555 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร   งานบรหิารงานคลงั             

                      

                      



 -7- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 

กําหนด 

หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

33 ตุลาคม  2554- จางเหมาเจาหนาที่ผลิตน้ําประปา สวนโยธา แผนงานการพาณชิย /          60,000      ตกลงราคา ทุกวัน   

  กันยายน  2555 ทําหนาที่ดูแลรักษา  จดจํานวนหนวยที่ใชน้าํ   งานกิจการประปา             

    (1  ต.ค. 54 - 30  ก.ย. 55)                 

                      

34 ตุลาคม  2554- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน          40,000      ตกลงราคา ทุกวัน จัดหาตาม 

  กันยายน  2555     งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ           ความ 

        ชุมชน           จําเปน 

                    ตลอดป 

35 ตุลาคม  2554- คาจางเหมาบริการ  ในการจัดทําสิ่งของตาง ๆ  สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน          10,000      ตกลงราคา 7   

  กันยายน  2555     งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ             

        ชุมชน             

                      

36 ตุลาคม  2554- คาวัสดุสํานักงาน สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน          10,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ           ความ 

    แฟม  กระดาษ  ปากกา  กระดาษไข   ชุมชน           จําเปน 

    กระดาษคารบอน  กระดาษถายเอกสาร               ตลอดป 

    ผงหมึกถายเอกสาร  และวัสดุอื่น ฯ                 

                      

37 ตุลาคม  2554- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน            5,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 จัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร  พูกัน  สี   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ           ความ 

    และฟลม ฯลฯ   ชุมชน           จําเปน 

                    ตลอดป 



 -8- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

38 ตุลาคม  2554- คาวัสดุกอสราง สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน          50,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  ไม  น้ํามันผสมสี  สี  แปรงทาส ี    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ           ความ 

    ปูนซิเมนต  ทราย  อิฐ  ดิน  ยางมะตอย   ชุมชน           จําเปน 

    หินยอย  หินคลุก  สังกะสี  ตะป ู เหล็กเสน               ตลอดป 

    ดินถม  แอสฟลท  จอบ เสียม  สวาน  เลื่อย                 

    ประแจ  คีม  คอน  เวอรเนีย  เครื่องวัดขนาด                 

    เล็กชนิดตาง ๆ  ฯลฯ                 

                      

39 ตุลาคม  2554- วัสดุกอสราง สวนโยธา แผนงานการพาณชิย /          50,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  จัดซื้อมาตรวัดน้าํ  ทอน้าํ  อุปกรณประปา   งานกิจการประปา           ความ 

    น้ํามันทาไม  ปูนซิเมนต  และไมตาง ๆ                 จําเปน 

                      

40 ตุลาคม  2554- คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สวนโยธา แผนงานการพาณชิย /        200,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารสม  คลอรีน     งานกิจการประปา           ความ 

    น้ํายาตาง ๆ  เพื่อใชในการผลิตน้าํประปา               จําเปน 

41 ตุลาคม  2554- คาจัดซื้อน้ํายาสารเคมีปองกันและกําจดัศัตรพูืช สวนโยธา แผนงานการเกษตร /           10,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 และสัตว เชน พันธุพืช  วัสดุเพาะชํา  ปุย     งานสงเสริมการเกษตร           ความ 

    กลาไม  ฯลฯ               จําเปน 

42 ตุลาคม  2554- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน        300,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เชน  ซอมแซมถนน  สะพาน  ทอระบายน้าํ   งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ           ความ 

    ฯลฯ   ชุมชน           จําเปน 

43 ตุลาคม  2554- คาซอมแซมระบบประปา สวนโยธา แผนงานการพาณชิย /          30,000      ตกลงราคา 7 จัดหาตาม 

  กันยายน  2555 เพื่อจายเปนคาซอมแซมระบบประปาตาง ๆ   งานกิจการประปา           ความ 

    (วงเงนิไมเกินครั้งละ  5,000  บาท)               จําเปน 



 -9- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

44 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายเชย - สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /           63,000      ตกลงราคา 30   

  กันยายน  2555 สวนนายสนิท  หมูที่  1  ต.ควนหนองควา   งานไฟฟาถนน             

    ทําการบุกเบิกถนนผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร                 

    ยาว  700.00  เมตร  โดยดําเนินงานตัด-ขึ้นรูป                 

    คันทาง(ดินขุดดัน-ตัก-ขน)  คิดเปนปริมาณดนิ                 

    720.00  ลูกบาศกเมตร  และงานขุดคูระบายน้ํา                 

    รูปตัว  V  (0.30*0.30*1,250  เมตร)                 

    พรอมฝงทอระบายน้ํา  คสล.3  ปากลิ้นราง                 

    ขนาด Æ 0.60*1.00  เมตร  จํานวน 6 ทอน                 

    (ยาแนวและถมดนิหลงัทอ)                 

45 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการปรับปรุงถนนสายไสตนไทร - วังใส   สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /         237,000      สอบราคา 30   

  กันยายน  2555 หมูที่  1   ต.ควนหนองควา   งานไฟฟาถนน             

    โดยยกระดับหินผุแดง  ชวงที ่ 1  กวาง  3.5 เมตร                 

    ยาว  100  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร                 

    ปริมาณหินผุแดง  96.20  ลูกบาศกเมตร (บดอดั)                 

    ชวงที ่ 2  กวาง  3.5  เมตร  ยาว  340  เมตร                   

    หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  ปริมาตรหินผุแดง                 

    503.88  ลูกบาศกเมตร (บดอัด)                 

    ชวงที ่ 3  กวาง  3.5  เมตร  ยาว  60  เมตร                   

    หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  ปริมาตรหินผุแดง                 

    156.00  ลูกบาศกเมตร (บดอัด)                 

    รวมปริมาตรหินผุแดง  756 ลูกบาศกเมตร(บดอัด)                 

    พรอมฝงทอระบายน้ํา  คสล.3  ปากลิ้นราง                 

    ขนาด Æ 0.60*1.00 เมตร (2 จุด) จํานวน 8 ทอน                 

    (ยาแนวและถมดนิหลงัทอ)                 



 -10- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

46 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /         312,000      สอบราคา 30   

  กันยายน  2555 สายหนองราโพธิ์ - ไสทอน (ชวงสามแยกปากยาง)   งานไฟฟาถนน             

    หมูที่  2  ต.ควนหนองควา                 

    โดยกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร                   

    หนา  0.15  เมตร  ยาว  135  เมตร  พื้นทีรวม                 

    ไมนอยกวา  540  ตารางเมตร  ไหลทางหินคลกุ                 

    กวางขางละ  0.50  เมตร                   

47 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /         172,000      สอบราคา 15   

  กันยายน  2555 สายบานนายสุธรรม - สนามโรงเรียนบานลาํหัก   งานไฟฟาถนน             

    หมูที่  3  ต.ควนหนองควา                 

    โดยกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร                   

    หนา  0.15  เมตร  ยาว  74.00  เมตร  พื้นทีรวม                 

    ไมนอยกวา  296  ตารางเมตร  ไหลทางหินคลกุ                 

    กวางขางละ  0.50  เมตร                   

48 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการปรับปรุงถนนริมเหมืองน้าํ สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /           98,000      ตกลงราคา 30   

  กันยายน  2555 เขตตําบลควนพงั - บานลําหัก  หมูที่  3   งานไฟฟาถนน             

    ต.ควนหนองควา                 

    กวาง  2.50  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร                 

    โดยถมหินผุแดง  กวาง 2.50 เมตร  ยาว 1,000.00                 

    เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร ปริมาตรหินผุแดง                  

    250  ลูกบาศกเมตร  พรอมฝงทอระบายน้าํ                 

    คสล.3 ปากลิ้นราง ขนาด Æ 1.00*1.00 เมตร                  

    (3 จุด) จํานวน  12  ทอน (ยาแนวและถมหินผุแดง                 

    หลังทอ)  ปริมาตรหินผุแดง  24  ลูกบาศกเมตร                 



 -11- ผด.2 

ลําดับ ชวงเวลาที ่ รายการ หนวยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
หมายเหต ุที่ ตองเริ่มจัดหา จํานวน(หนวย) เจาของเงนิ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน สงมอบ 

          (บาท)   (บาท) (วัน) 

49 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการบุกเบิกถนนสาย รพช - ทุงหลาย สวยโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /           69,000      ตกลงราคา 20   

  กันยายน  2555 หมูที่  3  ต.ควนหนองควา   งานไฟฟาถนน             

    โดยบุกเบิกถนนกวาง  3.00  เมตร                   

    ยาว  200.00  เมตร  โดยถมหินผุแดง                  

    กวาง  3.00  เมตร  ยาว 200.00  เมตร                  

    หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร ปริมาตรหินผุแดง                 

    128  ลูกบาศกเมตร  และถมหินผุแดงรองน้าํ                 

    กวาง  3.70 เมตร  ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย                 

    0.70  เมตร  ปริมารหินผุแดง 77 ลูกบาศกเมตร                 

    รวมปริมาตรหินผุแดงไมนอยกวา   205                 

    ลูกบาศกเมตร  พรอมฝงทอระบายน้ํา  คสล.3                 

    ปากลิ้นราง  ขนาด Ø 0.80*1.00  เมตร (1 จุด)                 

    จํานวน 10 ทอน (ยาแนวและถมหินผุแดงหลังทอ)                 

50 กุมภาพนัธ  2555  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน /         312,000      สอบราคา 30   

  กันยายน  2555 สายหนาอนามัยบานสมควร - บอนาว (ระยะที่ 3)   งานไฟฟาถนน             

    หมูที่  4  ต.ควนหนองควา                 

    โดยกอสรางถนนคอนกรีตกวาง  4.00  เมตร                 

    หนา  0.15  เมตร ยาว 135.00 เมตร                 

    พื้นที่รวมไมนอยกวา 540 ตารางเมตร                  

    ไหลทางหนิคลุกกวางขางละ  0.50 เมตร                 

                      
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 ผด.5 

ขององคการบริหารสวนตําบลควนหนองควา 

ลําดับ
ที่ รายการ / จํานวน / วงเงนิ ลําดับตามแผนจัดหา วิธีการจัดหา สงประกาศอยางชา กําหนดยืน่ซอง ทําสัญญาภายใน กําหนดสงมอบ เบิกเงินงวดสุดทาย หมายเหต ุ

    (ผด.2)   ภายใน ภายใน   ภายใน  (วัน) ภายใน   

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

หมายเหต ุ ไมมทีี่ดนิและสิ่งกอสราง  ปศุสัตว  สัตวพาหนะ  ที่มีวงเงนิในการจัดหาตั้งแต  1  ลานบาทขึ้นไป  และไมมีครุภัณฑ  ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต  1  แสนบาทขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลควนหนองควา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ลําดับ แผนงาน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน หมายเหต ุ

ที่       (  /  ) (  /  ) กําหนดคุณ             

        งานตอเนือ่ง งานที ่ จัด จัด สอบ ประ ลักษณะเฉพาะ ประกาศ คาดวาจะลง คาดวาจะม ี งบประมาณ เงินนอก   

  งาน/ รายการ จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซื้อ จาง ราคา กวด แลว สอบราคา/ นามใน การสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ   

  โครงการ   หนวยนับ งบประมาณ ภายใน       ราคา มี ไมมี ประกวด สัญญา ป  2554 อนุมัติในป หรือเงินสมทบ   

        ปตอไป ป  2554         (  /  ) (   /   ) ราคา (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2554     

                        (เดือน/ป)           

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

หมายเหต ุ  ไมมีที่ดินและสิ่งกอสราง  ปศุสัตว  สัตวพาหนะ  ที่มีวงเงนิในการจัดหาตัง้แต  1  ลานบาทขึ้นไปและไมมีครุภัณฑ  ที่มีวงเงนิในการจัดหาตั้งแต  1  แสนบาทขึ้นไป 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ        ประเพ็ญ  ปรีชาชาญ      ผูจัดทํา      ลงชื่อ           ลําเจียก   โกมัย              ผูรับผิดชอบ                      
            (นางประเพ็ญ   ปรีชาชาญ)                      (นางสาวลําเจียก   โกมัย) 
                    เจาหนาที่พัสดุ          หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 


