
แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท)

งบด าเนินการ  (หมวดค่าใช้สอย)

1 1-ต.ค.-63 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 450,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

2 1-ต.ค.-62 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 45,000           -  - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 63

3 1 ต.ค. 63 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

4 1 ต.ค. 63 โครงการอบรมและพฒันาบคุลากร ศพด .เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ตามโครงการอบรมและพฒันาบคุลากร เกี่ยวกับการศึกษา

5 1 ต.ค. 63 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อใช้จ่ายค่าบ ารุงและซ่อมแซม แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ปกติ เกี่ยวกับการศึกษา

6 1 ต.ค. 63 โครงการสานสัมพนัธ ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม วยัเรียนและประถมศึกษา

7 1 ต.ค. 63 โครงการเรียนรู้ตามธรรมน าชีวติ แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่ 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ก าหนดระดับ

8 1 ต.ค. 63 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่ 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ก าหนดระดับ

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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9 1 ต.ค. 63 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหวา่ง อปท. แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่ 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ก าหนดระดับ

10 1 ต.ค. 63 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่ 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ก าหนดระดับ

11 31 ต.ค 63 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

นันทนาการ/งานศาสนาและวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น

12 1 ธ.ค. 63 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ด้านการจราจร แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 25,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 พ.ค. 64 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ควาสงบภายใน

13 1 ธ.ค. 63 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 7,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

15 ม.ค. 64 ในช่วงเทศกาลปใีหม่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ควาสงบภายใน

14 1 ธ.ค. 63 ค่าจัดซ้ือปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ ชนิดโปร่ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 15,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 เม.ย. 63 มีไฟ 2 ระบบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ควาสงบภายใน

15 1 ธ.ค. 63 โครงการกจัดผักตบชวาและวชัพชืในแม่น้ าและล าคลอง แผนงานการเกษตร/ 80,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ภายในต าบล งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้
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16 1 ธ.ค. 63 โครงการขับเคล่ือนพฒันาเมืองสีเขียว แผนงานการเกษตร/ 80,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

17 1-ม.ค.-64 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิก บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 300,000          -  - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 สภาทอ้งถิ่น

18 1-ม.ค.-64 โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000           -  - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

19 1-ม.ค.-64 โครงการจัดประชมประชาคมหมู่บา้น บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

20 1-ม.ค.-64 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ารหบับคุลากร อบต . บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

21 1-ม.ค.-64 โครงการอบรมและพฒันาบคุลากรของ อบต .บา้นกุ่ม บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 ส.ค. 64

22 1-ม.ค.-64 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้วา่งงานและประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ทั่วไปในเขตพื้นที่ต าบลบา้นกุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

23 1-8 ม.ค 64 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

วยัเรียนและประถมศึกษา
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24 1 ม.ค. 64 โครงการส่งเสริมพฒันาตลาดใหม้ีมาตรฐาน สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่น 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

1 มี.ค. 64 สะอาด ปลอดภยั

25 1'ม.ค 64 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่น 21,600          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

28'ก.พ 64

26 1'ม.ค 64 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ สาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขอื่น 4,320            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

28'ก.พ 64 ในพื้นที่ ต.บา้นกุ่ม ตมโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั

27 1 มี.ค. 64 โครงการพฒันาคุณภาพผู้สุงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 45,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 พ.ค. 64 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

28 1 มี.ค. 64 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 อบต.บา้นกุ่ม นันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

29 1-30 เม.ย.64 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนนในช่วง แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 7,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

เทศกาลสงกรานต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ควาสงบภายใน

30 13-15เม.ย. 64 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

นันทนาการ/งานศาสนาและวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น
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31 1 เม.ย. 64- โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคระบาดตามฤดูกาล งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 ก.ค. 64 อื่นๆ

32 1 เม.ย. 64- โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูลและน้ าเสีย งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 พ.ค. 64 อื่นๆ

33 1 มิ.ย. 64 โครงการรณรงค์การแยกขยะและการน าวสัดุเหลือใช้ งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 มิ.ย. 64 น ากับมาใช้ใหม(่3R) อื่นๆ

34 1 ก.ค. 64 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข งานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุข 120,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 อื่นๆ

35 1 ก.ค. 64 โครงการพฒันาคุณภาพผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 4,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

36 1 พ.ค. 64 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 พ.ค. 64 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

37 1 ก.ค. 64 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแหเ่ทยีนเข้าพรรษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 ก.ค. 64 นันทนาการ/งานศาสนาและวฒันธรรม

ทิ้องถิ่น
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งบด าเนินการ  (หมวดค่าวัสด)ุ

38 1-ต.ค.-63 ค่าอาหารเสริม(นม) แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวยั 758,820         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เรียนและประถมศึกษา

39 1 ธ.ค. 63 ค่าวสัดุก่อสร้าง การพานิชย/์งานกิจการประปา 80,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

40 1 ม.ค. 64 วสัดุส านักงาน บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

41 1 ม.ค. 64 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 15,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

42 1 ม.ค. 64 วดัสุงานบา้นงานครัว บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

43 1 ม.ค. 64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

44 1 ม.ค. 64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 140,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

45 1 ม.ค. 64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64
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46 1 ม.ค. 64 วสัดุคอมพวิเตอร์ บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 15,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

47 1 ม.ค. 64 วสัดุอื่น บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

48 1-ม.ค.-64 วสัดุส านักงาน บริหารงานทั่วไป 40,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

49 1-ม.ค.-64 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ บริหารงานทั่วไป 5,000.00        - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

50 1-ม.ค.-64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป 10,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

51 1-ม.ค.-64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทั่วไป 10,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

52 1-ม.ค.-64 วสัดุคอมพวิเตอร์ บริหารงานทั่วไป 35,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

53 1 ม.ค. 64 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 3,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานปอ้งกันฝ่ายผลเรือนและ

ระงับอัคคีภยั



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท)

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม

ล าดับที่
ช่วงเวลา

ที่ต้องเริม่จัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 

(วัน)

หมาย

เหตุ

ผด.2 

54 1 ม.ค. 64 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 40,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานปอ้งกันฝ่ายผลเรือนและ

ระงับอัคคีภยั

55 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ชุด แผนงานการรักษาความสงบภายใน/ 27,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานปอ้งกันฝ่ายผลเรือนและ

ระงับอัคคีภยั

56 1 ม.ค. 64 วสัดุก่อสร้าง แผนงานสังคมสงเคราะห/์ 100,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์

57 1 ม.ค. 64 วสัดุการเกษตร แผนงานการเกษตร/ 40,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

58 1 ม.ค. 64 วสัดุส านักงาน เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

59 1 ม.ค. 64 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

60 1 ม.ค. 64 วสัดุไฟฟา้ก่อสร้าง เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 25,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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61 1 ม.ค. 64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

62 1 ม.ค. 64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 25,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

63 1 ม.ค. 64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

64 1 ม.ค. 64 วสัดุคอมพวิเตอร์ เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 35,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

65 1 ม.ค. 64 วสัดุอื่นๆ เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

66 1 ม.ค. 64 โครงการติดต้ังไฟโซล่าเซลภายในต าบลบา้นกุ่ม เคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป 132,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดต้ังโคมไฟ เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โซล่าเซลล์ภายในต าบลบา้นกุ่ม หมู่ที่ 3,4

67 1 ม.ค. 64 วสัดุส านักงาน แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 50,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

68 1 ม.ค. 64 ค่าวสัดุไฟฟา้ แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา



แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท)

แผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม

ล าดับที่
ช่วงเวลา

ที่ต้องเริม่จัดหา
รายการ/จ านวน (หน่วย)

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ก าหนด

ส่งมอบ 

(วัน)

หมาย

เหตุ

ผด.2 

69 1 ม.ค. 64 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

70 1 ม.ค. 64 วสัดุก่อสร้าง แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

71 1 ม.ค. 64 วสัดุคอมพวิเตอร์ แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 40,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

72 1 ม.ค. 64 วสัดุดับเพลิง แผนงานกาศึกษา/งานระดับก่อนวยั 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 เรียนและประถมศึกษา

73 1 ต.ค. 63 วสัดุกีฬา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 10,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 นันทนาการ/งานศาสนาและวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น

74 1 ม.ค. 64 วสัดุส านักงาน งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 15,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

75 1 ม.ค. 64 วสัดุงานบา้นงานครัว งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

76 1 ม.ค. 64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 20,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบเงนิอุดหนุน

77 1 ต.ต. 63- โคงการอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนสังกัด สพฐ. แผนงานกาศึกษา/งานระดับก่อนวยั 1,396,000      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 ในเขตพื้นที่ต าบลบา้นกุ่ม เรียนและประถมศึกษา

งบลงทนุ (หมวดค่าครภุณัฑ์)

78 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 5,000            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64

79 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟา้ ขนาด 14 ลิตร บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 12,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 จ านวน 1 ใบ

80 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือพดัลมไอเย็น จ านวน  2 เคร่ือง บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 44,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64

81 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส ารับงานประมวลผล บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30 ก.ย. 64 แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง

82 1-ม.ค.-64 ครุภณัฑ์ส านักงาน บริหารงานทั่วไป 20,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

83 1-ม.ค.-64 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ บริหารงานทั่วไป 60,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง

84 1-ม.ค.-64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ บริหารงานทั่วไป 7,500.00        - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

30-ก.ย.-64 งานบริหารงานคลัง
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85 1 ก.พ. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา แบบใช้แรงกันของเหลว  ชนิด แผนงานการเกษตร/ 16,800          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 ก.ค. 64 ต้ังพื้นขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง งานส่งเสริมการเกษตร

86 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานการเกษตร/ 9,500            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 งานส่งเสริมการเกษตร

87 1 ม.ค. 64 ครุภณัฑ์ส านักงาน แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 15,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

88 1 ม.ค. 64 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 23,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

89 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ แผนงานกาศึกษา/งานบริหารทั่วไป 2,500            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 เกี่ยวกับการศึกษา

90 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 3,500            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

91 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส ารับงานประมวลผล งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 30,000          - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

92 1 ม.ค. 64 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง งานสาธารณสุข/แผนงานบริหาร 2,500            - - เฉพาะเจาะจง 15 วนั

31 มี.ค. 64 ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบลงทนุ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง)

93 1 ธ.ค. 63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทองพนัชั่ง จากบริเวณ อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 77,000          - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 บา้นนางกฤษณา  พทิกัษว์งศ์ ถึงบริเวณบา้น โครงสร้างพื้นฐาน

นางนา  ปิ่นแก้ว  หมู่ที่ 1

94 1 ธ.ค. 63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณที่นา อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 497,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 นายพเิชษฐ์  เชื้อรามัญ ถึงบริเวณที่นา โครงสร้างพื้นฐาน

นายสากล  พละวงษ ์หมู่ที่ 6

95 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากบริเวณบา้น อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 235,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 นายชะอ้อน หงษโ์ต  ถึงบริเวณบา้น โครงสร้างพื้นฐาน

นายเจียม  ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5

96 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 320,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 สายคันคลองทองพนัช่าง (ฝ่ังใต้) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

97 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อมปรับ อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 275,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 เกล่ียสายคันคลองวดัอาน - รางทอง (ฝ่ังใต้) จากบริเวณ โครงสร้างพื้นฐาน

ที่นานายถวลัย์  หงษโ์ต หมู่ที่ 6 - บริเวณที่นา

นางทวปี ดาบเงิน  หมู่ที่ 4 
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98 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 251,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 จากบริเวณบา้นนายทุ้ย  ภู่ระหงษ ์ ถึงบริเวณ โครงสร้างพื้นฐาน

บา้นนายฉลอง  แผลงศร  หมู่ที่ 6

99 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 13,000          - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 จากบริเวณโบสถ์วดับางสะแก ถึงบริเวณบา้น โครงสร้างพื้นฐาน

นางเสนาะ  อ ามโพชร  หมู่ที่ 1

100 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 200,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 สายคันคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 6 โครงสร้างพื้นฐาน

101 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนกโดยการลงหนิคลุก อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 341,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 พร้อมปรับเกล่ีย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

102 1 ธ.ค. 63 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสรอฃิมเหล็ก อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 88,000          - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น ส าถ.80-006 สายคันคลองทอง โครงสร้างพื้นฐาน

พนัชั่ง(ฝ่ังใต้) กม.ที่ 3-327 - กม.ที3่+367 หมู่ที่ 5

103 1 ธ.ค. 63 โครงการปรับปรุงขยายสะพานทางเดิน จากบริเวณบา้น อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 45,000          - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 นางเก็บ คงยืน  ถึงบริเวณบา้นนายเสฎฐวฒิุ ขุนสะอาดศรี โครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 1
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104 1 ธ.ค. 63 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 390,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 ปผิูวทางแบบแอลฟลัทติ์กคอนกรีต  รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน

สพ.ถ.80-010 สายวดัรางบวัทอง  หมู่ที่ 2

105 1 ธ.ค. 63 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 383,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 ปผิูวทางแบบแอลฟลัทติ์กคอนกรีต  รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน

สพ.ถ.80-002 สายบา้นรางบวัทอง - บา้นวดัสวา่งอารมณ์

กม.ที4่+833 ถึง กม.ที5่+023 หมู่ที่ 5

106 1 ธ.ค. 63 โครงการลงหนิคลุก จากบริเวณที่นา นายสากล พละวงษ ์ อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 150,000         - - เฉพาะเจาะจง 60 วนั

30 ก.ย. 64 ถึงบริเวณที่นานายประทวน  โพธิรั์งนก หมู่ที่ 6 โครงสร้างพื้นฐาน

งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ

107 1 ต.ค. 63 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน 30,700          - - เฉพาะเจาะจง 30 วนั

30 ก.ย. 64 ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันา วยัเรียนและประถมศึกษา

เด็กเล็กวดัรางบวัทอง

108 1 ต.ค. 63 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน 30,700          - - เฉพาะเจาะจง 30 วนั

30 ก.ย. 64 ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันา วยัเรียนและประถมศึกษา

เด็กเล็กวดัสวา่งอารมณ์
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109 1 ต.ค. 63 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 1,469,000      - - e-bidding 90 วนั

30 ก.ย. 64 สพ.ถ.80-020 สายคันคลองล าลาดหญ้าแพรก (ฝ่ังตะวนัออก) โครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ 5 บา้นสวา่งอารมณ์ ต าบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4 เมตร

ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,840 

ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพี่

น้อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 1 สายทาง

110 1 ต.ค. 63 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 2,441,000      - - e-bidding 90 วนั

30 ก.ย. 64 สพ.ถ.80-003 สายบา้นสวา่งอารมณ์ - บา้นรางทอง หมู่ที่ 6 โครงสร้างพื้นฐาน

บา้นรางทอง ต าบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 750 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,000 เมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพี่น้อง

จังหวดัสุพรรณบรีุ 1 สายทาง

111 1 ต.ค. 63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวง สพ.ถ. 80-014 อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 2,614,000      - - e-bidding 90 วนั

30 ก.ย. 64 สายบา้นโพธิเ์หนือ - บา้นรางทอง หมู่ที่ 6 บา้นรางทอง โครงสร้างพื้นฐาน

ต าบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,600 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพี่น้อง

จังหวดัสุพรรณบรีุ 1 สายทาง
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112 1 ต.ค. 63 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 2,689,000      - - e-bidding 90 วนั

30 ก.ย. 64 สพ.ถ.80-002 สายบา้นรางบวัทอง - บา้นสวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 6 โครงสร้างพื้นฐาน

บา้นรางทอง ต าบลบา้นกุ่ม กวา้ง 4 เมตร ยาว 820เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,280  ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพี่น้อง

จังหวดัสุพรรณบรีุ 1 สายทาง

113 1 ต.ค. 63 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง 690,000         - - e-bidding 90 วนั

30 ก.ย. 64 บริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ 1 บา้นบางสะแก ปริมาตร โครงสร้างพื้นฐาน

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 11,718 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วน

ต าบลบา้นกุ่ม อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบรีุ 1 แหง่                                                 
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