แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
1. ต.ค.64-ก.
ค่าวัสดุสํานักงาน
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
50,000
- เฉพาะเจาะจง15
ื งของเครื
ิ
ราจ่ายในการชอส
องใชต่้ างๆ
-งานบริหารทัวไป
2. ต.ค.64-ก.

วัสดุงานบ ้านงานครัว
ค่าวัสดุงานครัว

สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
20,000
-งานบริหารทัวไป

-

- เฉพาะเจาะจง15

3. ต.ค.64-ก.

ื
วัสดุเชอเพลิ
งและหล่อลืน
ื
ค่าวัสดุเชอเพลิ
ง

สํานักปลัด -แผนงานสาธารณสุข 300,000
-งานบริหารทัวไป

-

- เฉพาะเจาะจง15

4. ธ.ค.64-ก. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
50,000
ั พันธ์
จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาค่าป้ ายประชาสม
-งานบริหารทัวไป

-

- เฉพาะเจาะจง15

สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
15,000

-

- เฉพาะเจาะจง15

6. ม.ค.65-ก.
วัสดุคอมพิวเตอร์
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
่ หัวพิมพ์ ผ ้าหมึก
วัสดุคอมพิวเตอรเชน
7. ก.พ.65มี.ค
ครุภัณฑ์สํานักงาน
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
29,000
ื
จัดชอเครื
องทําลายเอกสาร

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

5. ม.ค.65-ก.

วัสดุเครืองแต่งกาย

ื ดปฏิบัตงิ านการกู ้ชพ
ี กู ้ภัย
ชอชุ

่ งเวลา
ลําด ับ
ชว
ที ทีต้องเริม
จ ัดหา
8. ก.พ.65-ก

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
ื ้เก็บเอกสาร
จัดชอตู
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
6,000
- เฉพาะเจาะจง15

9. ต.ค.64-ก.
เครืองคอมพิวเตอ์1เครือง
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
23,000
คอมพิวเตอร์ตามบัญชรี าคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิทัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
10 ม.ค.65-มีค คอมพิวเตอร์แบบพกพา1เครือง สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
22,000
คอมพิวเตอร์ตามบัญชรี าคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิทัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
11 ม.ค.65-มีค
เครืองปรินส ี 2 เครือง
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
8,600

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

ี บบพกพา 1 เครือง สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
12 Jan-65
เครืองปรินสแ
3,500
คอมพิวเตอร์ตามบัญชรี าคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิทัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
13 ก.พ.65-กย
ค่าวัสดุ
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
20,000
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน

- เฉพาะเจาะจง15

14 ก.พ.65-กย
วัสดุเครืองแต่งกาย
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
ิ อปพรงานกู ้ชพ
ี
เครืองแต่งกายสมาชก
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน

- เฉพาะเจาะจง15

- เฉพาะเจาะจง15

่ งเวลา
ลําด ับ
ชว
ที ทีต้องเริม
จ ัดหา
15 ก.พ.65-กย

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
วัสดุเครืองดับเพลิง
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
- เฉพาะเจาะจง15
ยาเคมีแห ้งดับเพลิง
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน

16 ก.พ.65-กย
วัสดุสนาม
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
5,000
เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียง สนาม ฯลฯ
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน
17 ก.พ.65-กย

วัสดุสํารวจ
เครืองมือดึงสายโทรศัพท์

สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
5,000
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน

- เฉพาะเจาะจง15

- เฉพาะเจาะจง15

วัสดุสํานักงาน
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
กระดาษ ปากกา ดินส ิ แฟ้ ม ฯลฯ
แผนงานสาธารณสุข

-

- เฉพาะเจาะจง15

19 ต.ค.64-ก.
วัสดุคอมพิวเตอร์
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
20,000
แผ่นบันทึกข ้อมูล กระดาษต่อเนือง ผ ้าหมึก
แผนงานสาธารณสุข

-

- เฉพาะเจาะจง15

ครุภัณฑ์สํานักงาน
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
17,700
ตู ้เก็บเอกสาร 3หลัง
แผนงานสาธารณสุข
ี าตรฐาน
คุณสมบัตต
ิ ามบัญชม
21 ต.ค.64-ก.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกสํา์ นักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
4,300
เครืองพิมพ์ 1 เครือง
แผนงานสาธารณสุข

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

18 ต.ค.64-ก.

20 ต.ค.64-ก.

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
22 ต.ค.64-ก.
วัสดุสํานักงาน
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
5,000
- เฉพาะเจาะจง15
กระดาษA4
แผนงานการเกษตร
แฟ้ มเอกสาร
23 ต.ค.64-ก.
วัสดุการเกษตร
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
5,000
- เฉพาะเจาะจง15
ี ม พวน กระถาง บัวรดนํ า
จอบ เสย
แผนงานการเกษตร
ถุงเพาะชาํ กากนํ าตาล ถังปุ๋ ยชวี ภาพฯลฯ
24 ต.ค.64-ก.
วัสดุคอมพิวเตอร์
สํานักปลัด -แผนงานบริหารงานทัวไป
10,000
- เฉพาะเจาะจง15
หมึกปรินเตอร์ 3ชุด
แผนงานการเกษตร
25 ก.พ.65-ก
วัสดุสํานักงาน
กองคลัง
ิ
่ กระดาษ ปากกา
สงของเครื
องใชต่้ างๆเชน
ดินสอ แฟ้ ม
26 ก.พ.65-ก
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
่ หัวพิมพ์ ผ ้าหมึก
วัสดุคอมพิวเตอรเชน
27 ก.พ.65-ก

28 ก.พ.65-ก

วัสดุอนๆ
ื
แบบพิมพ์ ใบเสร็จ บิลรับ-สง่
ซองงานกิจการประปา
ค่าครุภัณฑ์
เก ้าอีทํางานจํานวน2ตัว

-แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

-แผนงานบริหารงานทัวไป
30,000
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

กองคลัง -แผนงานบริหารงานทัวไป
50,000
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

กองคลัง -แผนงานบริหารงานทัวไป
8,000
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
ั จํานวน2หลัง กองคลัง -แผนงานบริหารงานทัวไป
29 ก.พ.65-ก ตู ้เก็บเอกสาร4 ลินชก
9,000
- เฉพาะเจาะจง15
ค่าวัสดุ
30 ก.พ.65-ก

โต๊ะทํางาน จํานวน 2ตัว

กองคลัง -แผนงานบริหารงานทัวไป
15,800
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

31 ก.พ.65-ก
เครืองคอมพิวเตอ์1เครือง
กองคลัง -แผนงานบริหารงานทัวไป
22,000
คอมพิวเตอร์ตามบัญชรี าคามาตรฐานครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
กระทรวงดิทัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
32 ต.ค.64-กย
วัสดุสํานักงาน
กองการศก
30,000
ก
กระดาษ ปากกา แฟ้ มฯลฯ
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
33 ต.ค.64-กย
วัสดุงานบ ้านงานครัว
กองการศก
30,000
ก
ั ฟอก นํ ายา ถ ้วย จานชาม
ไม ้กวาด ผงซก
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

34 ต.ค.64-กย

วัสดุคอมพิวเตอร์

ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
กองการศก
50,000
ก
ค่าวัสดุ

-

- เฉพาะเจาะจง15

35 ต.ค.64-กย

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก ้าอีพนักงาน1ตัว

ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
กองการศก
5,000
ก
ค่าครุภัณฑ์

-

- เฉพาะเจาะจง15

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
ี าว-ดํา 1 เครือง
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
36 ต.ค.64-กย
เครืองพิมพ์เอกสารสข
กองการศก
4,300
ก
- เฉพาะเจาะจง15
รายระเอียดคุณสมบัตต
ิ รงตามมาตรฐาน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือเศรษฐกิจและสงั คม
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
37 ก.พ64.-ก
วัสดุงานบ ้านงานครัว
กองการศก
#####
ก
- เฉพาะเจาะจง30แบ่งจ่ายเป็ นงวด
อาหารเสริม(นม)ให ้เด็กนักเรียนสงั กัด สพฐและ
ค่าวัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
ื
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
วัสดุเชอเพลิ
งและหล่อลืน กองการศก
10,000
ก
- เฉพาะเจาะจง15
38 ก.พ64.-ก
ค่าวัสดุ
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
39 ก.พ64.-ก
ค่าครุภัณฑ์
กองการศก
43,000
ก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
ค่าครุภัณฑ์
เครืองปริน ขาว-ดํา จํานวน10 เครือง
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
40 ก.พ64.-ก
ค่าครุภัณฑ์อน
ื
กองการศก
50,000
ก
เครืองเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จํานวน 10ชุด
ค่าครุภัณฑ์

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
กองการศก
10,000
ก
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
กองการศก
50,000
ก
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

-

- เฉพาะเจาะจง15

-

- เฉพาะเจาะจง15

41 ก.พ64.-ก

วัสดุกฬ
ี า

42 ก.พ64.-ก

ิ ออสร ้าง
ค่าทีดินและสงก่

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
ึ ษางานบริหารทัวเกียวกับการศ
ึ ษา
43 ก.พ64.-ก
โครงการปรับปรุงสนามีฬา กองการศก
50,000
ก
- เฉพาะเจาะจง30
สนามฟุตบอล ตะกร ้อ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
44 ต.ค.64-กย
วัสดุสํานักงาน
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000
- เฉพาะเจาะจง15
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ ม ฯลฯ
45 ต.ค.64-กย

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
สายไฟ ปลักไฟ ไขควงไฟฯลฯ

กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
180,000 -

- เฉพาะเจาะจง15

46 ต.ค.64-กย

วัสดุกอ
่ สร ้าง
อิฐ หิน ปูน ทราย

กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000
-

- เฉพาะเจาะจง15

47 ต.ค.64-กย วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
180,000
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
สารสม้ คลอรีน ฯลฯ
48 ต.ค.64-กย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ ายโฆษณา
ั พันธ์ตา่ งๆ
ประชาสม
49 ต.ค.64-กย
วัสดุคอมพิวเตอร์
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
20,000
แผ่นจานบันทึกข ้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนือง
ผ ้าหมึก หมึก แป้ นพิมพ์

เฉพาะเจาะจง15

เฉพาะเจาะจง15

เฉพาะเจาะจง15

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
50 ต.ค.64-กย
วัสดุอน
ื
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
20,000
เฉพาะเจาะจง15
ท่อประปา ข ้อต่อ เทปกาว หม ้อมิเตอร์นํา
ิ อสร ้าง
51 ต.ค.64-กย
ค่าทีดินและสงก่
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000
ิ
สร ้างอาคาร หรือสงปลู
กสร ้างต่างๆ
52 ต.ค.64-กย
โครงการต่อเติมอาคารสํานักงานกองชา่ งกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
30,000

เฉพาะเจาะจง30

กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
297,000

เฉพาะเจาะจง15

54 ต.ค.64-กย
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
14,000
บล็อคสตาทร์ท 1.5 hp จํานวน2ตัว
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม
55 ต.ค.64-กย บล็อคสตาทร์ท 2 hp จํานวน2ตัว
15,000
ี าตรฐานครุภกองช
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม
ัณฑ์ า่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เฉพาะเจาะจง15

ั เมิรส
ปั มซม
์ 1.5 Hp
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
88,000
ั เมิรส
:ปั มซม
์ 1.5 จํานวน4ชุด
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม

เฉพาะเจาะจง15

53 ต.ค.64-กย

56 ต.ค.64-กย

ครุภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง15

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
ั เมิรส
57 ต.ค.64-กย
ปั มซม
์ 2 Hp 3ชุด
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
75,000
เฉพาะเจาะจง15
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม
58 ต.ค.64-กย
ปั มหอยโขงพร ้อมกล่องควบคุม 3 hp= 2 กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
66,000
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม

เฉพาะเจาะจง15

59 ต.ค.64-กย
ปั มหอยโขงพร ้อมกล่องควบคุม 5 hp=2 กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
39,000
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม

เฉพาะเจาะจง15

60 ต.ค.64-กย
ปั มหอยโขงพร ้อมกล่องควบคุม 5 hp=2 กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
39,000
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม

เฉพาะเจาะจง15

61 เม.ย.65-ก
โครงการก่อสร ้างเมรุเผสศพ บ ้านไผ ้อม ม กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
600,000

วิธค
ี ัดเลือก 90

62 เม.ย.65-ก
โครงการก่อสร ้างศาลาพักศพป่ าชา้ บ ้านจอมศรี
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
250,000

เฉพาะเจาะจง60

63 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างศาลาพักศพป่ าชา้ บ ้านติวกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
250,000
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด

เฉพาะเจาะจง60

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
64 พ.ค.65-ก
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ ้านเมืองพาน
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
96,000
เฉพาะเจาะจง60
ม.7 กว ้าง4เมตร ยาว 20เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
65 มิโครงการปู
.ย.65-ก. กระเบืองศาลาพักศพป่ าชา้ บ ้านนาแมน
กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
75,000
เฉพาะเจาะจง30
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
66 โครงการก่
มิ.ย.65-ก.อสร ้างกําแพงดิน บ ้านเมืองพาน ม.7 กองชา่ ง
ยาว21 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
67 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง
บ ้านกาลึม ม.5สายทางบ ้านกาลึม ไปวัดถําจําปา
ผิวจราจร กว ้าง5ม.ยาว129.40 หนา0.15ม.
68 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง
บ ้านโคกก่องม.11 ผิวจราจรกว ้าง4.0 ม.ยาว105.50
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
69 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง
บ ้านเมืองพานหมู1
่ แยกทางเข ้าบ ้านเมืองพาน ผิวจราจร
กว ้าง4.00ม.ยาว132.50ม.หนา 0.15ม.
70 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง
ิ าอาสน์ทาง
บ ้านหนองกาลึม ม.9 สายทางวัดโนนศล
วัดถําถาม ผวจราจรหนา 4.00ม.ยาว105.50 หนา0.15ม.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
104,000

เฉพาะเจาะจง60

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
300,000

เฉพาะเจาะจง60

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
200,000

เฉพาะเจาะจง60

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
250,000

เฉพาะเจาะจง60

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
200,000

เฉพาะเจาะจง60

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
71 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
60,000
เฉพาะเจาะจง60
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
72 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
102,000
บ ้านใหม่ม.14 สายบ ้านตู ้จันไปวัดหนองเป่ ง บ ้านใหม่ ม.14
ผิวจราจรกว ้าง3ม. ยาว68 ม. หนา0.15 ม.
73 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
300,000
บ ้านใหม่ ม.2 สายบ ้านใหม่ไปวัดหินอานม ้า ผิวจราจร
กว ้าง6 ม. ยาว108.60 ม.หนา0.15
74 พ.ค.65-ก
โครงการก่อสร ้างรางระบายนํ า บ ้านติว ม กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
250,000
กว ้าง0.60 ม.ลึก 0.58 ม. ยาว 105 ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
่ มแซมถนนลูกรัง บ ้านโก่ม ม กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
75 เม.ย.65-ก
โครงการซอ
200,000
ดินลูกลังจํานวน 2710 ลบ.ม.พร ้อมปรับเกลีย
ล ้มกองดิน
่ มแซมถนนลูกรัง บ ้านใหม่ ม กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
76 เม.ย.65-ก
โครงการซอ
198,000
ดินลูกลังจํานวน 2150 ลบ.ม.พร ้อมปรับเกลีย
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
่ มแซมถนนลูกรัง บ ้านนาแมน กองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
77 เม.ย.65-ก
โครงการซอ
115,000
ดินลูกลังจํานวน1250ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด

เฉพาะเจาะจง60

เฉพาะเจาะจง60

เฉพาะเจาะจง60

เฉพาะเจาะจง30

เฉพาะเจาะจง30

เฉพาะเจาะจง30

แผนการจ ัดหาพ ัสดุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
่ นตําบลเมืองพาน
ของ องค์การบริหารสว
่ งเวลา
่
ลําด ับ
ชว
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธจ
ี ัดหา
กําหนดสหมายเหตุ
ง
รายการ/จํานวน
หน่วยงาน
ที ทีต้องเริม
แผนงาน/งาน/ จํานวน(บาท
ประเภท
จํานวน
มอบ(ว ัน)
เจ้าของ
จ ัดหา
โครงการ
(บาท)
งบประมาณ
่ มแซมถนนลูกรัง บ ้านหนองกบกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
78 เม.ย.65-ก
โครงการซอ
200,000
เฉพาะเจาะจง30
ดินลูกลังจํานวน21700ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
่ มแซมถนนลูกรัง บ ้านดอนขีเหล็กกองชา่ ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
79 เม.ย.65-ก
โครงการซอ
200,000
เฉพาะเจาะจง30
ดินลูกลังจํานวน21700ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ อบต. เมืองพานกําหนด
80 ก.พ.65-กย
วัสดุสํานักงาน
สวัสดิการ แผนงานสงั คมสงเคราะห์30,000
เฉพาะเจาะจง15
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ มฯลฯ
81 ก.พ.65-กย
วัสดุคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ แผนงานสงั คมสงเคราะห์20,000
แผ่นจานบันทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
กระดาษต่อเนือง ผ ้าหมึก หมึก แป้ นพิมพ์
82 ก.พ.65-กย
ครุภัณฑ์สํานักงาน
สวัสดิการ แผนงานสงั คมสงเคราะห์17,700
ตู ้เก็บเอกสาร 3หลัง
ี าตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดคุณสมบัตต
ิ ามบัญชม
์ สดิการ แผนงานสงั คมสงเคราะห์4,300
83 ก.พ.65-กย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกสสวั
เคืองพิมพ์ 1เครือง(คุณสมบัต ิ
ี าตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงดิจท
ตามบัญชม
ิ ัล)

เฉพาะเจาะจง15

เฉพาะเจาะจง15

เฉพาะเจาะจง15

