
ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1 ต.ค.-61 โครงการวันออกพรรษา กองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม 50000 - - ตกลงราคา 7

2 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 72,000        - - ตกลงราคา 15

3 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจางเหมาเขาปกเย็บเลม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - ตกลงราคา 7

4 ต.ค.61-ก.ย.62 คาใชจายในการประชุมสภาทองถิ่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000        - - ตกลงราคา 7

5 ต.ค.61-ก.ย.62 คาใชจายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุค สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000        - - ตกลงราคา 7

6 ต.ค.61-ก.ย.62 คาใชจายในการจัดประชาคมแผนฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 18,000        - - ตกลงราคา 7

7 ต.ค.61-ก.ย.62 คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - ตกลงราคา 7

8 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจัดพิธีเปดอาคารสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 15,000        - - ตกลงราคา 15

9 ต.ค.61-ก.ย.62 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 400,000      - - ตกลงราคา 15

10 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000        - - ตกลงราคา 15

11 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000      - - ตกลงราคา 15

12 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการพิทักษไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมห สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000      - - ตกลงราคา 15

13 ต.ค.61-ก.ย.62 คาบํารุงรักษาซอมแซม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000      - - ตกลงราคา 15

14 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000      - - ตกลงราคา 7

15 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000        - - ตกลงราคา 7

16 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 250,378      - - ตกลงราคา 7

17 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 8,000           - - ตกลงราคา 7

18 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000        - - ตกลงราคา 7

19 ต.ค.61-ก.ย.62 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 32,000        - - ตกลงราคา 7

20 ต.ค.61-ก.ย.62 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 2 เค สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 32,000        - - ตกลงราคา 7

21 ต.ค.61-ก.ย.62 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (ขนา สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000      - - ตกลงราคา 7

22 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลฯ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 15,000        - - ตกลงราคา 7

23 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานปองกันฝายพลเรือนฯ 10,000        - - ตกลงราคา 7

24 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด งานปองกันฝายพลเรือนฯ 100,000      - - ตกลงราคา 7

25 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 20,000        - - ตกลงราคา 7

26 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปองกันโรคเอดส สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 30,000        - - ตกลงราคา 7

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

27 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดอ สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 100,000      - - ตกลงราคา 7

28 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปองกันและเฝาระวังโรคพิษสุนัข สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 50,000        - - ตกลงราคา 7

29 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 69,300        - - ตกลงราคา 7

30 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการหมูบานปลอดขยะ สํานักปลัด งานสาธารณสุขฯ 30,000        - - ตกลงราคา 7

31 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการซอมแซมบานยากไร สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000        - - ตกลงราคา 7

32 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปลูกปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 15,000        - - ตกลงราคา 7

33 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งค สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000        - - ตกลงราคา 7

34 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติ สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000        - - ตกลงราคา 7

35 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกผูพิการ สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000        - - ตกลงราคา 7

36 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000        - - ตกลงราคา 7

37 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการอบรมแพทยฉุกเฉิน สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000        - - ตกลงราคา 7

38 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการสงเสริมสภาเดกและเยาวชน สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000        - - ตกลงราคา 7

39 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน สํานักปลัด สรางความเขมแข็งของชุมชน 59,000        - - ตกลงราคา 7

40 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 20,000        - - ตกลงราคา 7

41 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 50,000        - - ตกลงราคา 7

42 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศพด. กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 50,000        - - ตกลงราคา 7

43 ต.ค.61-ก.ย.62 คาบํารุงและรักษาซอมแซม กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 20,000        - - ตกลงราคา 7

44 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 40,000        - - ตกลงราคา 7

45 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษ 15,000        - - ตกลงราคา 7

46 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถ กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,016,860   - - ตกลงราคา 7

47 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 20,000        - - ตกลงราคา 7

48 ต.ค.61-ก.ย.62 คาอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 1,860,378   - - ตกลงราคา 7

49 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 10,000        - - ตกลงราคา 7

50 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน เงินอุดหนุนเฉพาะกิ 61,400            ตกลงราคา 7

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

51 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 312,800      - - ตกลงราคา 7

52 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ กองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000        - - ตกลงราคา 7

จริยธรรมในสถานศึกษา

53 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารทั่วไปฯ 10,000        - - ตกลงราคา 7

54 ต.ค.61-ก.ย.62 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ กองชาง งานบริหารทั่วไปฯ 50,000        - - ตกลงราคา 7

55 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง งานบริหารทั่วไปฯ 30,000        - - ตกลงราคา ทุกสิ้นเดือน

56 ต.ค.61-ก.ย.62 คาจางเหมาแรงงานชุมชน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 72,000        - - ตกลงราคา 30

57 ต.ค.61-ก.ย.62 โครงการจัดซื้อน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000        - - ตกลงราคา ทุกสิ้นเดือน

58 ต.ค.61-ก.ย.62 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000        - - ตกลงราคา 7

59 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000      - - ตกลงราคา 7

60 ต.ค.61-ก.ย.62 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000        - - ตกลงราคา 7

61 พ.ย.-61 โครงการวันลอยกระทง กองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000        - - ตกลงราคา 7

62 พ.ย.61-ม.ค.62 ซอมแซมสรางผิวทางแอสฟลทติก กองชาง งานไฟฟาและถนน อุดหนุนเฉพาะกิจ 3,026,000       ประกวดราคา 120 วัน

คอนกรีต (สายคําเชียงสา-นาทาม)

63 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมปก กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 300,000      - - ตกลงราคา 60

คอนกรีต ม.12 (เสน ม.12-ม.4)

64 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมปก กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 120,000      - - ตกลงราคา 60

คอนกรีต ม.2 (เสนบานแมใหญเหวย)

65 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 200,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนขางบานนายนวล-ภูกระแต)

66 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 250,000      - - ตกลงราคา 60

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



(เสนนาอุดม-หนองเลิงคํา)

67 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.10 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานผูชวยแสงชัย)

68 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.10 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      ตกลงราคา 60

(เสนบานพอใหญจีน)

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

69 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 282,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนายหก-ลานมัน)

70 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.11 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 118,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนหนาบาน อ.สนธ)

71 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 150,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนายวิชิต)

72 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 150,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนหลังวัด)

73 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 150,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนอยภูดิน-บานนายณรงควิทย)

74 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนหลังโรงเรียน)

75 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 135,700      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนางอากร)

76 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนายวาสนา)

77 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.6 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      - - ตกลงราคา 60

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
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(เสนบานนายบุญสุข)

78 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.6 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 100,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนบานนายประยูร)

79 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.6 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 200,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนหลังวัด)

80 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.8 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 200,000      ตกลงราคา 60

(เสนบานนายไพรินทรตอจากจุดเดิม)

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

81 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.8 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 300,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนหลังวัด)

82 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.9 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 213,100      - - ตกลงราคา 60

(เสนไปภูไมซาง)

83 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.9 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 135,818      - - ตกลงราคา 60

(เสนหนาบาน ผญ.อุดม-ภูไมซาง)

84 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.10 กองชาง งานไฟฟาและถนน 100,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนวัดภูโลน)

85 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง กองชาง งานไฟฟาและถนน 100,000      - - ตกลงราคา 45

ม.12 (สายหนองผือ)

86 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง. ม.6 กองชาง งานไฟฟาและถนน 200,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนภูหินปูน-หวยอาง)

87 พ.ย.61-มี.ค.62 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง กองชาง งานไฟฟาและถนน 4,000,000   - - ตกลงราคา 45

ม.4 (เสนทรายทอง-นาขาม)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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88 ธ.ค.61-เม.ย.62 โครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด งานปองกันฝายพลเรือน 20,000        - - ตกลงราคา 7

89 ธ.ค.61-ก.ย.62 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.12 (ตอจาก กองชาง งานไฟฟาและถนน 50,000        - - ตกลงราคา ภายใน 30

จุดเดิมบานเหลานางาม-สมสะอาด) ก.ย.-61

90 ธ.ค.61-ก.ย.62 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.2 (บานนาง กองชาง งานไฟฟาและถนน 50,000        - - ตกลงราคา ภายใน 30

นิยม เนตรวงศ) ก.ย.-61

91 ธ.ค.61-ก.ย.62 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.4 (ตอจาก กองชาง งานไฟฟาและถนน 50,000        - - ตกลงราคา ภายใน 30

จุดเดิมบานนายทิดเหี่ยว-นาพอใหญเผย) ก.ย.-61

92 ธ.ค.61-ก.ย.62 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.4 (ตอจาก กองชาง งานไฟฟาและถนน 50,000        - - ตกลงราคา ภายใน 30

จุดเดิมนานายตอ-บานวงพระจันทร) ก.ย.-61

93 ม.ค.-62 โครงการวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 45,000        - - ตกลงราคา 7

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

94 ม.ค.-มี.ค.62 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาชน กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 30,000        - - ตกลงราคา 7

95 ม.ค.-มี.ค.62 โครงการอบรมทําแนวกันไฟ ป2562 สํานักปลัด งานปองกันฝายพลเรือนฯ 30,000        - - ตกลงราคา 7

96 ม.ค.-มี.ค.62 คาวัสดุสํานักงาน กองชาง บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ 40,000        - - ตกลงราคา 7

97 ม.ค.-มี.ค.62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ 100,000      - - ตกลงราคา 7

98 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการขุดลอกลําหวยซัน ม.4 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 250,000      - - ตกลงราคา 15

99 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการขุดลอกลําหวยโปงลิง ม.3 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 120,000      - - ตกลงราคา 15

100 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการขุดลอกลําหวยวังแคน ม.6 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 250,000      - - ตกลงราคา 15

(นาผูใหญแดง)

101 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการขุดลอกลําหวยหมากยาง ม.6 กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 300,000      - - ตกลงราคา 15

(นาผูชวยจันทร)
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102 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการกอสรางคลองระบายน้ํา ม.5 กองชาง งานไฟฟาและถนน 164,300      - - ตกลงราคา 45

(เสนบานนายดําเย็น-โรงเรียน)

103 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการกอสรางคลองระบายน้ํารอบ กองชาง งานไฟฟาและถนน 200,000      - - ตกลงราคา 15

หมูบาน ม.10

104 ต.ค.-ธ.ค.61 โครงการปรับเกรดซอมฉซมถนนลูกรัง กองชาง งานไฟฟาและถนน 200,000      - - ตกลงราคา 30

(เสนโนนปาบาก)

105 ม.ค.-มิ.ย.62 โครงการกอสรางกําแพงกั้นดินพังทะลาย กองชาง งานไฟฟาและถนน 300,000      - - ตกลงราคา 60

ดานขาง อบต.นาอุดม

106 ต.ค.-ธ.ค.61 โครงการปรับเกรดซอมแซมถนนลูกรัง กองชาง งานไฟฟาและถนน 330,000      - - ตกลงราคา 30

ภายในตําบล

107 ต.ค.-ธ.ค.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.ม.7 กองชาง งานไฟฟาและถนน 200,000      - - ตกลงราคา 60

(เสนขางศาลาประชาคม)

108 ม.ค.-ก.ย.62 วัสดุกอสราง กองชาง งานไฟฟาและถนน 50,000        - - ตกลงราคา 7

109 ม.ค.-ก.ย.62 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาk) กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐา 240,000      - - ตกลงราคา 365

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

ลําดับที่ ชวงเวลา รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสงมอบ หมายเหตุ

ที่ตองจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

110 เม.ย.-62 โครงการประเพณีวันสงกรานตและ กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ 50,000        - - ตกลงราคา 7

ผูสูงอายุ

111 พ.ค.-มิ.ย.62 โครงการสืบสานประเพณีบุยบั้งไฟ กองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม 50,000        - - ตกลงราคา 7

112 ส.ค.-62 โครงการวันเขาพรรษา กองการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000        - - ตกลงราคา 7

                   (นางสาวปริญญาภรณ  คํามณ)ี           (นายพิพัฒน  ออนเทศ)            (นายจํานงค  ผลาเหิม)

                         ผูอํานวยการกองคลัง ปลัดองคืการบริหารสวนตําบลนาอุดม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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