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

ค่ำวสัดุ
1 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุส ำนักงำน ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 90,000 ตกลงรำคำ 5

งำนบริหำรทั่วไป

2 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุส ำนักงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 60,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรงำนคลัง

3 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุส ำนักงำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

  เคหะและชุมชน

4 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุส ำนักงำน ส่วนส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 15,000 ตกลงรำคำ 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

5 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุส ำนักงำน ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 ตกลงรำคำ 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ

6 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทั่วไป

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

จดัหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

7 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 ตกลงรำคำ 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ

8 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทั่วไป

9 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 280,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทั่วไป

   วสัดุคอมพิวเตอร์
10 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 80,000 ตกลงรำคำ 5

งำนบริหำรทั่วไป

11 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 30,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรงำนคลัง

12 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 20,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

  เคหะและชุมชน

จดัหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

13 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 20,000 ตกลงรำคำ 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

14 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 50,000 ตกลงรำคำ 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ

15 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุกอ่สร้ำง กองช่ำง 100,000 ตกลงรำคำ 5
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

16 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง   เคหะและชุมชน 50,000 ตกลงรำคำ 5

17 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   วัสดุกำรเกษตร ส่วนส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 20,000 ตกลงรำคำ 5
กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร

18 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ส ำนักงำนปลัด แผนงำนสำธำรณสุข 40,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น 

19 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   ค่ำอำหำรเสริม (นม) ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 967,681 กรณีพิเศษ
ศึกษำฯ งำนระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศึกษำ

จดัหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี
งบประมำณ



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

20 ม.ค. 60 - เม.ย. 60   วัสดุกฬีำ ส่วนกำร แผนงำนกำรศำสนำ 40,000 ตกลงรำคำ 5
ศึกษำฯ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำนกฬีำและนันทนำกำร

21 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 20,000 ตกลงรำคำ 5
ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั

กำรศึกษำ

21 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุอื่น ส ำนักงำนปลัด แผนงำนกำรรักษำ 20,000 ตกลงรำคำ 5
ควำมสงบภำยใน

22 ต.ค. 59 - ก.ย. 60    วัสดุอื่น ส ำนักงำนปลัด แผนงำนสำธำรณสุข 10,000 ตกลงรำคำ 5
งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอื่น 

23 ต.ค. 59 - ก.ย. 60   ค่ำวัสดุอื่น ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 40,000 ตกลงรำคำ 5
       - เป็นค่ำวัสดุอปุกรณ์ส ำหรับ ศึกษำฯ งำนระดับกอ่นวัยเรียนและ
เด็กเตรียมเขำ้กอ่นวัยเรียน ประถมศึกษำ

งบประมำณ

จดัหำตำมควำม
จ ำเป็นตลอดปี



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

ค่ำครุภัณฑ์
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อี้ส ำนักงำน ขนำด ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 3,600 ตกลงรำคำ 5
 53x50 x84 ซม. จ ำนวน 3 ตัว ๆ ละ งำนบริหำรทั่วไป
1,200.-บำท

2 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบ ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 83,000 ตกลงรำคำ 5
แยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน งำนบริหำรทั่วไป
(มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด 24,000 บีทีย ูจ ำนวน 2 เคร่ือง
ขนำด 13,000 บีทีย ูจ ำนวน 1 เคร่ือง

3 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือโต๊ะท ำงำนขำ้รำชกำร ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 4,500 ตกลงรำคำ 5
ขนำด 150x80x77 ซม. จ ำนวน 1 ตัว งำนบริหำรทั่วไป

4 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8,800 ตกลงรำคำ 5
เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสำรบำนทึบ งำนบริหำรทั่วไป
ชนิด 2 บำนเปิด ขนำด 914 x 457
x 1,830 มม.จ ำนวน 2 หลัง

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์

ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์
ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ

ส ำนักงบประมำณ
เดือน สิงหำคม 2559



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

5 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8,800 ตกลงรำคำ 5
เพื่อจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสำรบำนทึบ งำนบริหำรงำนคลัง
ชนิด 2 บำนเปิด ขนำด 914 x 457
x 1,830 มม.จ ำนวน 2 หลัง

6 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสำร ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 17,600 ตกลงรำคำ 5
ชนิดบำนเล่ือนกระจก ขนำด 5 ฟุต ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
จ ำนวน 4 หลัง ๆ ละ 4,400.-บำท กำรศึกษำ
ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

7 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59  โครงกำรจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสำร ส่วนส่งเสริม แผนงำนกำรเกษตร 4,400 ตกลงรำคำ 5
ชนิดบำนเล่ือนกระจก ขนำด 4 ฟุต กำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร
จ ำนวน  1 หลัง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
8 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองตบดิน  กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 21,000 ตกลงรำคำ 7    ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์

จ ำนวน  1  เคร่ือง งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั    ส ำนักงบประมำณ
  เคหะและชุมชน   เดือน สิงหำคม 2559

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
9 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือกล้องถำ่ยภำพนิง่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 7,000 ตกลงรำคำ 7    ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์

ควำมระบบดิจติอล ควำมละเอยีด งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั    ส ำนักงบประมำณ
ละเอยีด 14 ล้ำนพิเซล จ ำวน 1 เคร่ือง   เคหะและชุมชน   เดือน สิงหำคม 2559

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
10 พ.ย. 59 - ม.ค. 60 โครงกำรจดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลำงรถบรร ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 787,000 สอบรำคำ 30    ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์

ทุก(ดีเซล)ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอก งำนบริหำรทั่วไป
สูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซีขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ จ ำนวน  1 คัน

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 48,000 ตกลงรำคำ 7

ส ำนักงำน(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ18.5นิว้) งำนบริหำรทั่วไป
จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 16,000.-บำท

12 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 22,000 ตกลงรำคำ 7  เกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐำน
ส ำหรับประมวลผล (จอไม่น้อยกว่ำ งำนบริหำรงำนคลัง     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
18.5 นิว้) จ ำนวน 1 เคร่ือง   กระทรวงเทคโนโลยสีำร

   สนเทศและกำรส่ือสำร
13 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Multi ส ำนักงำนปลัด แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 15,800 ตกลงรำคำ 7      11 มีนำคม 2559

function) แบบฉดีหมึก (Inkjet) งำนบริหำรทั่วไป
จ ำนวน   2  เคร่ือง ๆ ละ 7,900.-บำท

14 ม.ค. 60 - เม.ย. 60 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Multi กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 7,900 ตกลงรำคำ 7
function) แบบฉดีหมึก (Inkjet) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
จ ำนวน   2  เคร่ือง ๆ ละ 7,900.-บำท   เคหะและชุมชน



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

15 ม.ค. 60 - เม.ย. 60   โครกำรจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก ส่วนกำร แผนงำนกำรศึกษำ 8,600 ตกลงรำคำ 7
(Inkjet Printer) ส ำหรับส ำนักงำน ศึกษำฯ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกบั
 จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300.-บำท กำรศึกษำ

16 ม.ค. 60 - เม.ย. 60    โครงกำรจดัซ้ือหัวฉดีดับเพลิง ส ำนักงำนปลัด แผนงำนกำรรักษำควำม 35,000 ตกลงรำคำ 7
ชนิดหัวฉดีฟ๊อกซ์ สงบภำยใน

ค่ำทีด่ินและสิง่ก่อสร้ำง
    ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค

1 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำกหน้ำวดั กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 167,400    ตกลงรำคำ 45
ถึงป่ำช้ำ บ้ำนอีโล หมูท่ี ่5 งำนไฟฟ้ำถนน ตำมหนังสือ มท 0808.2/

ว 5347 ลว 20 ก.ย.59
2 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพ่อโปรย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 24,000  ตกลงรำคำ 45 เร่ือง กำรขยำยระยะเวลำ

บ้ำนอีโล หมูท่ี ่5 งำนไฟฟ้ำและถนน ก ำหนดวงเงินและวธิกีำร
จัดหำพัสดุโดยยกเวน้

3 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่ประพิน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 44,000  ตกลงรำคำ 45 ระเบียบกระทรวงมหำด
บ้ำนอีโล หมูท่ี ่5 งำนไฟฟ้ำและถนน ไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535
4 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกเขตเทศบำล กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 120,000  ตกลงรำคำ 45

ถึงหนองนำเหมือง(ต่อจำกของเดิม)บ้ำนแวงน้อย หมูท่ี ่1 งำนไฟฟ้ำและถนน

5 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำหมู่ แผนงำนเคหะและชุมชน 120,000    ตกลงรำคำ 45
บ้ำนถึงถนนสำยกุดรู-หนองไผ่ บ้ำนโนนขีเ้หล็ก หมูท่ี ่11 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน

ต้ังรำคำตำมท้อง
ตลำดเนือ่งจำกไม่มี
ในมำตรฐำนครุภัณฑ์



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

6 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำหมู่ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 131,500    ตกลงรำคำ 45
บ้ำนถึงถนนลำดยำงสำยศรีเมือง-น้ ำซับ เข้ำบ้ำนป่ำเป้ง งำนไฟฟ้ำถนน
หมูท่ี ่8

7 มี.ค. 60 - เม.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนดอนหัน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 167,400    ตกลงรำคำ 45
หมูท่ี ่2 เชือ่มบ้ำนนำจำน หมูท่ี ่10 บ้ำนดอนหัน หมูท่ี ่2 งำนไฟฟ้ำถนน

8 มี.ค. 60 - เม.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำจำน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 243,900    ตกลงรำคำ 45
หมูท่ี ่10เชือ่มบ้ำนดอนหัน หมูท่ี ่2 บ้ำนนำจำน หมูท่ี ่10 งำนไฟฟ้ำถนน

9 พ.ย. 59 - ธ.ค. 59 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนหนอง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 479,000    ตกลงรำคำ 45 ตำมหนังสือ มท 0808.2/
แขม 2 หมูท่ี ่13 เชือ่มบ้ำนโนนศิลำ หมูท่ี ่9 บ้ำนหนอง งำนไฟฟ้ำถนน ว 5347 ลว 20 ก.ย.59
แขม 2 หมูท่ี ่13 เร่ือง กำรขยำยระยะเวลำ

ก ำหนดวงเงินและวธิกีำร
10 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยประชำรัฐ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 93,500      ตกลงรำคำ 45 จัดหำพัสดุโดยยกเวน้

บ้ำนอีโล หมูท่ี ่5 งำนไฟฟ้ำถนน ระเบียบกระทรวงมหำด
ไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุฯ 

11 ก.ค. 60 - ส.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยวดัป่ำโนน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 224,800    ตกลงรำคำ 45 พ.ศ. 2535
เมืองหลวย บ้ำนกุดรู หมูท่ี ่4 งำนไฟฟ้ำถนน

12 ก.ค. 60 - ส.ค.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสระบัวทอง กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 74,000      ตกลงรำคำ 45
บ้ำนกุดรู หมูท่ี ่4 งำนไฟฟ้ำถนน

13 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหนองหอย กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 143,600    ตกลงรำคำ 45
 - โคกกลำง บ้ำนหนองหอย หมูท่ี ่7 งำนไฟฟ้ำถนน



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

14 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำโรงเรียน กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 101,200    ตกลงรำคำ 45
แวงน้อยศึกษำ บ้ำนโคกสี หมูท่ี ่6 งำนไฟฟ้ำถนน

15 มี.ค. 60 - เม.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินสำยยทุธศำสตร์ บ้ำนโนนศิลำ กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 216,900    ตกลงรำคำ 45
หมูท่ี ่9 งำนไฟฟ้ำถนน

16 มี.ค. 60 - เม.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินซอยป่ำเชือก  บ้ำนกุดรู หมูท่ี ่4 กองช่ำง แผนงำนเคหะและชุมชน 78,000      ตกลงรำคำ 45
งำนไฟฟ้ำถนน ตำมหนังสือ มท 0808.2/

ว 5347 ลว 20 ก.ย.59
17 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำภำยในหมูบ่้ำน กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 230,000    ตกลงรำคำ 45 เร่ือง กำรขยำยระยะเวลำ

บ้ำนหนองแขม หมูท่ี ่3 กำรโยธำ ก ำหนดวงเงินและวธิกีำร
จัดหำพัสดุโดยยกเวน้

18 มี.ค. 60 - เม.ย.60 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยทรำย (ตอนบน) บ้ำนศรีเมือง กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 101,000    ตกลงรำคำ 45 ระเบียบกระทรวงมหำด
หมูท่ี ่12 กำรโยธำ ไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535
19 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมสนำมเด็กเล่นศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 54,000      ตกลงรำคำ 45

บ้ำนหนองแขม กำรโยธำ

20 ม.ค. 60 - ก.พ. 60 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 92,800      ตกลงรำคำ 45
บ้ำนหนองแขม กำรโยธำ



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

อ ำเภอแวงน้อย   จงัหวัดขอนแก่น

หมำยเหตุวธิจีัดหำ
เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

แบบ  ผด. 2
แผนกำรจดัหำพัสดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2560

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย

21 พ.ย.59 - ธ.ค. 59 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรส ำนักงำนหลังเก่ำเชือ่มกับ กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 75,000      ตกลงรำคำ 45
อำคำรส ำนักงำนหลังใหม่ กำรโยธำ ตำมหนังสือ มท 0808.2/

ว 5347 ลว 20 ก.ย.59
22 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรปรับปรุงถนนดิน ถนนทุง่รวงทอง บ้ำนหนองแขม กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 19,000      ตกลงรำคำ 45 เร่ือง กำรขยำยระยะเวลำ

หมูท่ี ่3 กำรโยธำ ก ำหนดวงเงินและวธิกีำร
จัดหำพัสดุโดยยกเวน้

23 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยรอบบ้ำน บ้ำนดอนกัน หมูท่ี ่2 กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 79,700      ตกลงรำคำ 45 ระเบียบกระทรวงมหำด
กำรโยธำ ไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535
24 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยล ำห้วยบ่ำ  บ้ำนกุดรู หมูที ่4 กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 73,000      ตกลงรำคำ 45

กำรโยธำ

25 พ.ค. 60 - มิ.ย.60 โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหนองศำลเจ้ำ ถึงเขียงหมู กองช่ำง แผนงำนอุตสำหกรรมและ 72,700      ตกลงรำคำ 45
บ้ำนดอนหัน หมูท่ี ่4 กำรโยธำ

26 ต.ค. 59 - มิ.ย.60 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่้ำน แบบผิวดินขนำด กองช่ำง อุดหนุน 2,367,900 ประมูลจ้ำง 180 งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
กลำง  หมูท่ี ่11 บ้ำนโนนขีเ้หล็ก ต ำบลแวงน้อย ตำมแบบ เฉพำะกิจ ด้วยระบบ กรมส่งเสริมกำรปกครอง
แปลนกรมทรัยำกรน้ ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย อิเล็ก ท้องถิน่ จังหวดัขอนแก่น
อ ำเภอแวงน้อย จังหวดัขอนแก่น ทรอนิกส์ โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอยำ่ง
บูรณำกำรกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ


