
ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

ค่ำวัสดุ

1 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 80,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไป

2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุส ำนักงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 50,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรงำนคลัง

3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

  เคหะและชุมชน

4 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุส ำนักงำน กองส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 15,000 เฉพำะเจำะจง 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

5 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุส ำนักงำน กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 เฉพำะเจำะจง 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

กำรศึกษำ

6 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไป

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

จัดหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

7 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 เฉพำะเจำะจง 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

กำรศึกษำ

8 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 30,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไป

9 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 280,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไป

   วัสดุคอมพิวเตอร์

10 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 80,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไป

11 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 30,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรงำนคลัง

12 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

  เคหะและชุมชน

จัดหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

13 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

14 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 30,000 เฉพำะเจำะจง 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

กำรศึกษำ

15 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุก่อสร้ำง กองช่ำง 100,000 เฉพำะเจำะจง 5
แผนงำนเคหะและชุมชน

16 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง งำนบริหำรท่ัวไป 50,000 เฉพำะเจำะจง 5

17 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   วัสดุกำรเกษตร กองส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

18 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักปลัด แผนงำนสำธำรณสุข 40,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริกำรสำธำรณสุข

และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

19 ต.ค. 60 - ก.ย. 61   ค่ำอำหำรเสริม (นม) กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 948,519 เฉพำะเจำะจง

ศึกษำฯ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษำ

จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

20 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 10,000 เฉพำะเจำะจง 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรท่ัวไปเก่ียวกับ

กำรศึกษำ

21 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุอ่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนกำรรักษำ 20,000 เฉพำะเจำะจง 5
ควำมสงบภำยใน

22 ต.ค. 60 - ก.ย. 61    วัสดุอ่ืน ส ำนักปลัด แผนงำนสำธำรณสุข 10,000 เฉพำะเจำะจง 5
งำนบริกำรสำธำรณสุข

และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

ค่ำครุภัณฑ์

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2,400 เฉพำะเจำะจง 5
1,200 บำท งำนบริหำรท่ัวไป

2 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนทิบชนิด 2 บำน ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 11,000 เฉพำะเจำะจง 5
ขนำด 914x45 x1830 จ ำนวน 2 หลัง งำนบริหำรท่ัวไป

หลังละ 5,500 บำท

งบประมำณ

จัดหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเน่ืองจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

3 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนทิบชนิด 2 บำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 16,500 เฉพำะเจำะจง 5
ขนำด 914x45 x1830 จ ำนวน 3 หลัง งำนบริหำรงำนคลัง

หลังละ 5,500 บำท

4 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนทิบชนิด 2 บำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 5,500 เฉพำะเจำะจง 5
ขนำด 914x45 x1830 จ ำนวน 1 หลัง งำนบริหำรงำนท่ัวไป

หลังละ 5,500 บำท

5 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 3,600 เฉพำะเจำะจง 5
1,200 บำท งำนบริหำรงำนท่ัวไป

6 ม.ค. 61 - ก.พ. 61 โครงกำรจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหล่ียม กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 9,000 เฉพำะเจำะจง 5
จ ำนวน  6 ตัว ๆ ละ  1,500 บำท งำนบริหำรงำนท่ัวไป

7 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน  จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 2,400 เฉพำะเจำะจง 5
1,200 บำท ศึกษำฯ งำนบริหำรงำนท่ัวไป

8 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนข้ำรำชกำร กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 4,500 เฉพำะเจำะจง 5
ขนำด 150x80x77 ซม. จ ำนวน 1 ตัว ศึกษำฯ งำนบริหำรงำนท่ัวไป

ตัวละ 4,500 บำท

ในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ตลำดเน่ืองจำกไม่มี
ต้ังรำคำตำมท้อง



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

9 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือตู้โชว์กระจก ขนำด 40x150x120 ซม มี กองส่งเสริม แผนงำนกำเกษตร 6,400 เฉพำะเจำะจง 5
3 ช้ัน ขอบอลูมิเนียม จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บำท กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร     ต้ังรำคำตำมท้อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

10 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือพัดลมโคจร ขนำด 16" กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 3,100 เฉพำะเจำะจง 5
จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,550 บำท ศึกษำฯ งำนบริหำรงำนท่ัวไป

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำ กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 16,000 เฉพำะเจำะจง 7
นักงำน(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) ศึกษำฯ งำนบริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน 1 เคร่ือง 16,000 บำท

12 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำ กองส่งเสริม แผนงำนกำเกษตร 16,000 เฉพำะเจำะจง 7 เกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐำน
นักงำน(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ ำนวน 1 เคร่ือง 16,000 บำท กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐ

กิจและสังคม ปี 2560
13 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 7,700 เฉพำะเจำะจง 7

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เคร่ือง งำนบริหำรท่ัวไป

14 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction กองกำร แผนงำนกำรศึกษำ 7,700 เฉพำะเจำะจง 7
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เคร่ือง ศึกษำฯ งำนบริหำรงำนท่ัวไป

ในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ตลำดเน่ืองจำกไม่มี



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

15 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction กองส่งเสริม แผนงำนกำเกษตร 7,700 เฉพำะเจำะจง 7
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เคร่ือง กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร เกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
16 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด ส ำนักปลัด แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 12,000 เฉพำะเจำะจง 7 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐ

LED สี แบบ Network จ ำนวน 1 เคร่ือง งำนบริหำรท่ัวไป กิจและสังคม ปี 2560

ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
    ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค

1 ก.พ. 61 - มี.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยรอบบ้ำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 199,400    เฉพำะเจำะจง 45
บ้ำนโนนข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 11 งำนไฟฟ้ำถนน

2 ส.ค. 61 - ก.ย. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยวัดคริส กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 359,200    เฉพำะเจำะจง 45
จักรไปทุ่งนำ บ้ำนหนองแขม 2 งำนไฟฟ้ำและถนน

3 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกวัดถึง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 209,100    เฉพำะเจำะจง 45
หนองศำลเจ้ำ (ปู่ตำ) บ้ำนดอนหัน หมู่ท่ี 2 งำนไฟฟ้ำและถนน

4 มิ.ย. 61 - ก.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเช่ือมศำลำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 36,700      เฉพำะเจำะจง 45
กลำงบ้ำน บ้ำนกุดรู หมู่ท่ี 4 งำนไฟฟ้ำและถนน

5 ก.พ. 61 - มี.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยคอนปู่ตำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 101,200    เฉพำะเจำะจง 45
เช่ือมถนนศรีเมืองน้ ำซับ บ้ำนโคกสี หมู่ท่ี 6 งำนไฟฟ้ำถนน



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

6 ธ.ค 60 - ม.ค.61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 381,200    เฉพำะเจำะจง 45
หมู่บ้ำน ถึงถนนศรีเมืองน้ ำซับ บ้ำนป่ำเป้ง หมู่ท่ี 8 งำนไฟฟ้ำถนน

7 มิ.ย. 61 - ก.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยประชำรัฐ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 374,100    เฉพำะเจำะจง 45
บ้ำนอีโล  หมู่ท่ี 5 งำนไฟฟ้ำถนน

8 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเพชรศิลำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 229,000   เฉพำะเจำะจง 45
ใต้ตะวันตกบ้ำน บ้ำนโนนศิลำ หมู่ท่ี 9 งำนไฟฟ้ำถนน

9 พ.ค. 61 - มิ.ย. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยแยกลงทุ่ง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 54,800     เฉพำะเจำะจง 45
นำ บ้ำนนำจำน หมู่ท่ี 10 งำนไฟฟ้ำถนน

10 ก.ค. 61 - ส.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยรุ่งอรุณ ถึง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 327,300   เฉพำะเจำะจง 45
ล ำห้วยสะแกรำษฎร์ บ้ำนหนองแขม หมู่ท่ี 3 งำนไฟฟ้ำถนน

11 ก.พ. 61 - มี.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโรงเรียน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 199,400   เฉพำะเจำะจง 45
แวงน้อยศึกษำ บ้ำนโคกสี หมู่ท่ี 6 งำนไฟฟ้ำถนน

12 ม.ค. 61 - ก.พ. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยวัดป่ำโนน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 298,200   เฉพำะเจำะจง 45
เมืองหลวย บ้ำนกุดรู หมู่ท่ี 4 งำนไฟฟ้ำถนน

13 ก.ค. 61 - ส.ค. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหนองหอย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 154,400   เฉพำะเจำะจง 45
โคกกลำง บ้ำนหนองหอย หมู่ท่ี 7 งำนไฟฟ้ำถนน



ล ำดับ ช่วงเวลำ รำยกำร หน่วยงำน ก ำหนด
ท่ี ท่ีต้องเร่ิมจัดหำ จ ำนวน(หน่วย) เจ้ำของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน ประเภท จ ำนวน ส่งมอบ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจัดหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ.  2561

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

อ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวิธีจัดหำ

14 มี.ค. 61 -เม.ย. 61   โครงกำรขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 171,300   เฉพำะเจำะจง 45
บ้ำนนำจำน หมู่ท่ี 10 งำนไฟฟ้ำถนน

15 มี.ค. 61 -เม.ย. 61   โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังสำยยุทธศำสต์ บ้ำนโนนศิลำ กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรม 212,700   เฉพำะเจำะจง 45
หมู่ท่ี 9 และกำรโยธำ

16 มี.ค. 61 -เม.ย. 61   โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน สำยจำกล ำห้วย กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรม 103,500   เฉพำะเจำะจง 45
ขอนขว้ำง หลังสหกรณ์แวงน้อย ถึงเขตบ้ำนหนองแวง และกำรโยธำ

ห้วยทรำย บ้ำนแวงน้อย หมู่ท่ี 1

17 เม.ย. 61 -พ.ค. 61   โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน สำยแวงน้อย ถึงหนอง กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรม 474,100   เฉพำะเจำะจง 45
แวงห้วยทรำย บ้ำนแวงน้อย หมู่ท่ี 1 และกำรโยธำ


