
แบบ ผด  ๒

ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

หมวดค่าใช้สอย ส านักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 4,480,000.00   
ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  ส านักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 1,500,000.00   

1 ต.ค.62-ก.ย.63 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 250,000.00      เฉพาะเจาะจง  7 วัน

2 ต.ค.62-ก.ย.63 ก าจัดส่ิงปฏกิูล  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 1,000,000.00   เฉพาะเจาะจง 7 วัน

3 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างท าปาูย/บอร์ดประชาสัมพนัธ์  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

4 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

5 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ก าจัดวชัพชื  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

6 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่ารังวดัที่ดิน  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองพิธีการ  ส านักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        
7 ต.ค.62-ก.ย.63 เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองเปน็รายจ่ายในการเล้ียง  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

รับรองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
8 ต.ค.62-ก.ย.63 เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

สภาทอ้งถิ่น
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการฯ  ส านักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 1,960,000.00   

9 ก.ค.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 1,500,000.00   เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ส่วนทอ้งถิ่น
10 เม.ย63.-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15 วัน

11 ม.ค.63-ม.ีค.63 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานคณะ  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00      เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ผู้บริหาร  

12 เม.ย63.-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมสร้างทศันคติหรือจิต  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ส านึก  

13 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆตามนโยบายอ าเภอฯ  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15 วัน

14 ม.ค.63-ม.ีค.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.พบประชาชน  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

(ประชาคมหมู่บา้น)  

ประเภทค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ส านักปลดั งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00       

15 ต.ค.62-ก.ย.63 เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

เงินนอกงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
                          แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3    



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

ค่าใช้สอย กองคลงั งานบริหารงานคลงั 670,000.00       

ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 50,000.00         

16 ต.ค.62-ธ.ค.๖๒ ค่าจ้างเหมาบริหารด้านต่างๆเช่าค่าถ่ายเอกสาร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ  

ส่ิงพมิพแ์ละโฆษณา ด้านภาษ/ีอื่นๆ  

17 ม.ค.๖๓-ม.ีค.๖๓ ค่าจ้างเหมาบริหารด้านต่างๆเช่าค่าถ่ายเอกสาร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือ  

ส่ิงพมิพแ์ละโฆษณา ด้านภาษ/ีอื่นๆ  

ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 520,000.00       

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ีน  

โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 500,000.00       

ทะเบยีนทรัพย์สิน  

18 ต.ค.62-ธ.ค.๖๒ ค่าโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ีเช่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 125,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

จ้างบคุคลส าหรับจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ หรือการลง  

ข้อมูลในระบบโปรแกรมภาษฯี  

19 ม.ค.๖๓-ม.ีค.๖๓ ค่าโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ีเช่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 125,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

จ้างบคุคลส าหรับจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ หรือการลง  

ข้อมูลในระบบโปรแกรมภาษฯี  

20 เม.ย63.-ม.ิย.63 ค่าโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ีเช่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 125,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

จ้างบคุคลส าหรับจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ หรือการลง  

ข้อมูลในระบบโปรแกรมภาษฯี  

21 ก.ค.63-ก.ย.63 ค่าโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ีเช่น กองคลัง งานบริหารงานคลัง 125,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

จ้างบคุคลส าหรับจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ หรือการลง  

ข้อมูลในระบบโปรแกรมภาษฯี  

โครงการในการจัดเก็บรายได้ กองคลงั งานบริหารงานคลงั 20,000.00         

22 ม.ค.63-ม.ีค.63 ค่าโครงการในงานจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดท าเพื่อให้ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

บริการประชาชนผู้เสียภาษต่ีางๆ เช่น โครงการ  

ใหบ้ริการจัดเก็บเภาษนีอกสถานที่ ฯลฯ  

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

23 ก.ค.63-ก.ย.63 ค่าโครงการในงานจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดท าเพื่อให้ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

บริการประชาชนผู้เสียภาษต่ีางๆ เช่น โครงการ  

ใหบ้ริการจัดเก็บเภาษนีอกสถานที่ ฯลฯ  

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลงั งานบริหารงานคลงั 20,000.00         

24 ม.ค.63-ม.ีค.63 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(จากการซ่อม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ปกติตามรอบเวลาประเภทครุภณัฑ์ เช่นเคร่ืองคอม  

พวิเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ประตู ฯลฯ  

25 เม.ย63.-ม.ิย.63 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(จากการซ่อม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ปกติตามรอบเวลาประเภทครุภณัฑ์ เช่นเคร่ืองคอม  

พวิเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ประตู ฯลฯ  

ค่าใช้สอย กองสวัสดิการ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 140,000.00       

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 100,000.00       

26 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลต่างๆ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30วัน

27 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาในการท าปาูยประชาสัมพนัธ์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30วัน

28 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างผู้จัดเก็บและบนัทกึข้อมูลการจัดท าแผน กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30วัน

ข้อมูลชุมชน  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 40,000.00        เฉพาะเจาะจง

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

29 เม.ย.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแหง่ครอบครัว กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

30 เม.ย.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ที่บา้น (อผส.)  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 80,000.00         

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

31 ม.ีค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปญัหาวา่งงานหรือ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่  

32 ธ.ค.62-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆตามนโยบายของ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

อ าเภอ จังหวดั กรม กระทรวงและนโยบายของรัฐ  

บาล ฯลฯ  

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

33 พ.ค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ าบดัทกุข์ บ ารุงสุข แบบ 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ABC  

34 พ.ค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ต้ังครรภก์่อนวยัอันควรใหแ้ก่เด็กและเยาวชน  

35 ม.ิย.-63 ค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ละเมิดสิทธเิด็กและสตรี  

36 ก.ค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหาการ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบคุคลในครอบครัว  

37 ก.ค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติใหก้ับ กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ปวุยเอดส์ เด็กและเยาวชน  

38 ส.ค.-63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน กองสวัสดิการ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

งานตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ระดับครัวเรือน  

ระดับชุมชนและระดังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ประภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 20,000.00         

ทรัพย์สิน  

39 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30วัน

ค่าใช้สอย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 622,000.00       

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 10,000.00         

40 ม.ค.-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอกฯ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 72,000.00         

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

41 ต.ค.-62 ค่าดอกไม้ พวงมาลา เนื่องในงานราชพธิต่ีางๆ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 2,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

42 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าโครงการต่างๆตามนโยบายหนังสือส่ังการ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 70,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

อ าเภอ จังหวดั กรม กระทรวง ฯลฯ  

 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม กองการศึกษา บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 30,000.00         15 วัน

43 ม.ค.-ก.ย.63 ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000.00       

44 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอกฯ กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000.00      เฉพาะเจาะจง 7-30วัน

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิ กองการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 110,000.00      

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

45 ม.ค.-ก.ย.63 จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5 วัน

พฒันาเด็กเล็ก ฯลฯ  

46 ธ.ค.62-ม.ค.63 จัดโครงการกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิติิราชการที่ไม่ กองการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 100,000.00       

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

47 ม.ค.-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอล กองการศึกษา กฬีาและนนัทนาการ 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

และกีฬาพื้นบา้น  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 500,000.00       

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

48 ก.ค.-ส.ค.63 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 5-15 วัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง  

49 พ.ค.-ก.ค.63 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 200,000.00      เฉพาะเจาะจง 5-15 วัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และโครงการ  

วนัส าคัญของชาติ ,โครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบนั  

พระมหากษตัริย์  

50 ต.ค.62-พ.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงาน กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

ประเพณีลอยกระทง  

51 ม.ีค.-เม.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 5-7วัน

วนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ  

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

หมวดค่าใช้สอย 300,000.00      เฉพาะเจาะจง

52 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 300,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ปรุงภมูิทศัน์ ค่าจ้างเหมาขุดลอกทอ่ระบายน้ า  

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บวชัพชืในคลอง ค่าล้างแอร์  

ค่าจ้างเหมาในการจัดท าปาูยประกาศ ปาูยแนะน า  

ปาูยจราจร ส่ิงพมิพโ์ฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ค่าจ้าง  

เหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังานตามภารกิจของกองช่าง  

ฯลฯ และค่าจ้างเหมา (ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้  

ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงมิใช่เปน็การ  

ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง)  

53 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ค่าตอบแทน   50,000.00         

54 ธ.ค.62-ม.ิย.63 เพื่อจ่ายเปน็ค่าปวุยการใหแ้ก่อาสาสมัครปอูงกันภยั ส านกัปลัด งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 50,000.00        เฉพาะเจาะจง

ฝุายพลเรือน (อปพร.)  

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการฯ 390,000.00       

55 ธ.ค.62-ม.ีค.63 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการปอูงกันและลดอุบติั ส านกัปลัด งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่  

56 เม.ย.62-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการปอูงกันและลดอุบติั ส านกัปลัด งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

57 เม.ย.62-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนความรู้ใหแ้ก่ ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน  

58 ม.ค.63-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ปอูงกันและระงับอัคคีภยัในสถานศึกษา  

59 ม.ค.63-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

และปอูงกันภยัแก่ประชาชนในต าบล  

60 ม.ค.63-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวคัซีนรณรงค์ปอูงกันโรคพษิ ส านกัปลัด งานสาธารณสุข 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

สุนัขบา้  

61 เม.ย.62-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ส านกัปลัด งานสาธารณสุข 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

62 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปอูงกันโรคไข้เลือดออก ส านกัปลัด งานสาธารณสุข 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

และโรคติดต่อต่างๆ  

63 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปญัหาขยะ ส านกัปลัด งานสาธารณสุข 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-30 วัน

มูลฝอยในต าบลหนองกบ  

64 เม.ย.63-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปญัหาวา่งงานและแก้ไข ส านกัปลัด งานเส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ปญัหายาเสพติดและกิจกรรมบ าบดัฟื้นฟผูู้ติด/  

ผู้เสพยาเสพติด  

65 เม.ย.63-ม.ิย.63 ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกปอูงสถาบนัส าคัญ ส านกัปลัด งานเส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ของชาติโดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์  

66 เม.ย.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ าใส ส านกัปลัด งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปาุไม้ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

67 เม.ย.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าใหแ้ก่ ส านกัปลัด งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปาุไม้ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ประชาชนในต าบลหนองกบ  

68 เม.ย.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมา ส านกัปลัด งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปาุไม้ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

จากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้าฯ  

ส ารองจ่าย ส านักปลดั งบกลาง 288,980.00       

69 ต.ค.62-ก.ย.63 ส ารองจ่าย ส านกัปลัด งบกลาง 288,980.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุส านักงาน  

70 ม.ค.63-ก.ย.63 วสัดุส านักงาน ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

71 ม.ค.63-ม.ีค.63 วสัดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารคลัง 75,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

72 ก.ค.63-ก.ย.63 วสัดุส านักงาน กองคลัง งานบริหารคลัง 75,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

73 ม.ค.63-ม.ีค.63 , วสัดุส านักงาน กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 ก.ค.63-ก.ย.63  

74 ธ.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส านักงาน กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

75 พ.ย.62,ก.ค.63 วสัดุส านักงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 70,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  

76 เม.ย.63-ก.ย.63 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

77 ก.ค.63-ก.ย.63 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 5 วัน

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

78 เม.ย.-63 วสัดุไฟฟาูและวทิยุ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 400,000.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว  

79 ม.ค.63-ก.ย.63 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

80 ม.ค.63-ม.ีค.63 , วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 ก.ค.63-ก.ย.63  

81 ม.ค.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือถังขยะ ส านกัปลัด งานสาธารณะสุข 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

82 เม.ย.63-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

83 ม.ค.63-ม.ีค.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารคลัง 2,500.00          เฉพาะเจาะจง

84 ก.ค.63-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารคลัง 2,500.00          เฉพาะเจาะจง

85 ม.ค.63-ม.ีค.63 , วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ก.ค.63-ก.ย.63  

86 ธ.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

87 ม.ค.63 , ก.ค.63 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  

88 ม.ค.63-ก.ย.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

89 ต.ค.62-ธ.ค.62 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 25,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

90 ม.ค.63-ม.ีค.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 25,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

91 เม.ย.63-ม.ิย.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 25,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

92 ก.ค.63-ก.ย.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 25,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

93 ม.ค.63-ม.ีค.63 , วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 40,000.00        เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ก.ค.63-ก.ย.63  

94 ธ.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

95 ม.ค.63 , ก.ค.63 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

96 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

97 ม.ค. 63- ก.ย.63 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 60,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

 

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
98 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

99 ม.ค. 63- ก.ย.63 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุก่อสร้าง  

100 ม.ค.63-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้าง ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

101 เม.ย.-63 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 300,000.00      เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุอ่ืนๆ  

102 ม.ค.63-ก.ย.63 วสัดุอื่นๆ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

103 ธ.ค.62-ก.ย.63 วสัดุอี่นๆ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

ประเภทวัสดุดับเพลิง  

104 เม.ย.63-ม.ิย.63 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  

105 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

106 ม.ค.62-ม.ิย.63 ค่าเวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ ฯลฯ ส านกัปลัด งานสาธารณะสุข 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  

107 ม.ค.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือรองเทา้ ถุงเทา้ เข็มขัด เส้ือ กางเกง ฯลฯ ส านกัปลัด งานสาธารณะสุข 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

ประเภทวัสดุการเกษตร  

108 ม.ค.63-ม.ิย.63 ประเภทวสัดุการเกษตร ส านกัปลัด งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปาุไม้ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

 

ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)  

109 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าอาหรเสริม(นม)ใหแ้ก่นักเรียนของสถานศึกษา กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 967,700.00      เฉพาะเจาะจง 260 วัน

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(สพฐ)  

110 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าอาหรเสริม(นม)ใหแ้ก่เด็กนักเรีนของศูนย์พฒันา กองการศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 153,300.00      เฉพาะเจาะจง 260 วัน

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ  

ค่าไปรษณยี์
111 ธ.ค.62-ก.ย.63 ค่าไปรษณีย์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 3,000.00          เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

 

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
112 ม.ค.62-ม.ีค.62 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 22,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

113 ธ.ค.62-ม.ค.63 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 30,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

114 ธ.ค.62-ก.ย.63 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 17,000.00        เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

115 ก.พ.-63 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 22,000.00        เฉพาะเจาะจง 7 วัน

116 ม.ค.62-ม.ีค.62 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

117 ธ.ค.62-ม.ค.63 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 2,600.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

118 ม.ค.62-ม.ีค.62 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 1,400.00          เฉพาะเจาะจง 15 วัน

119 ก.พ.63-ม.ีค.63 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ กองคลัง งานบริหารคลัง 1,400.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

120 ม.ค.63-ก.ย.63 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 700.00             เฉพาะเจาะจง 5 วัน

121 ธ.ค.-62 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ กองสวัสดิการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 1,400.00          เฉพาะเจาะจง 5-7 วัน

122 เม.ย.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 5,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน  

123 ธ.ค.62-ม.ค.63 จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ กองคลัง งานบริหารคลัง 3,500.00          เฉพาะเจาะจง 30 วัน

124 ก.พ.63-ม.ีค.63 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานใสเล่ือนขนาด กองคลัง งานบริหารคลัง 36,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ไม่น้อยกวา่ ๔ ฟตุ  

125 เม.ย.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 4,000.00          เฉพาะเจาะจง 5 วัน

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

126 พ.ย.-62 จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด๑ตัน ปริมาตรกระบอก กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 868,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 30 วัน

สูบไม่ต่ ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์  

สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน ๒ ล้อ  

จ านวน ๑ คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ  

127 เม.ย.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือปาูยสามเหล่ียมไฟจราจร ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 16,500.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  

128 เม.ย.63-ม.ิย.63 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ส านกัปลัด งานปอูงกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภยั 11,200.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

ครุภณัฑ์การเกษตร  

129 เม.ย.63-ก.ย.63 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า ส านกัปลัด งานส่งเสริมการเกษตร 85,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

 

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
130 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

131 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ กองคลัง งานบริหารคลัง 26,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะฯ  

132 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สิน กองการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 25,000.00        เฉพาะเจาะจง 15 วัน

133 ต.ค.62-ก.ย.63 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 80,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

รายจ่ายอ่ืนๆ  

134 ก.ค.63-ก.ย.63 ประเภทจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล ส านกัปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        เฉพาะเจาะจง 30 วัน

ค่าจ้างองค์กรและสถาบนัที่เปน็กลางเพื่อด าเนินการ  

ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการตามการประเมิน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กองการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000.00       

135 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15-30 วัน

บา้นหนองกบ หมู่ที่ 4
136 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15-30 วัน

หนองกบ หมู่ที่ 3
137 ม.ค.63-ก.ย.63 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 100,000.00      เฉพาะเจาะจง 15-30 วัน

หนองปลาดุก หมู่ที่ 6
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค

138 ม.ีค.-63 โครงการดูด ฉีด ล้างส่ิงปฎกิูลภายในทอ่ระบายน้ า กองช่าง งานไฟฟาูถนน 220,000.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

และบอ่พกัน้ า บริเวณทอ่ระบายน้ าตามถนนภายใน
หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นบางตาล โดยมีทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร , ทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว
รวมกันทั้งส้ิน จ านวน ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
ที่ 1/2563

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

139 ม.ีค.-63 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าและก าจัดวชัพชื กองช่าง งานไฟฟาูถนน 173,800.00      เฉพาะเจาะจง 30 วัน

บริเวณบา้นวรรณไก่ยาง หมู่ที่ ๑ บา้นบางตาล 
โดยท าการขุดลอกตะกอนดิน ระยะทางยาว
509.00 เมตร ปริมาณตะกอนระยะทางยาว
๕๐๙.๐๐ เมตร ปริมาณตะกอนดิน จ านวน
2,800.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 2/2563

140 เม.ย.-63 โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง ขนาด กองช่าง งานไฟฟาูถนน 792,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 120 วัน

20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดเจาะบอ่บาดาล
ขนาด Ø 6 นิ้ว ขนาดความลึกพฒันา 80.00
เมตร บริเวณระบบประปาหมู่บา้นของเดิม
หมู่ที่ 2 บา้นรางข่อย (เปล่ียนหอถังสูงรูปทรง
แชมเปญ) ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ส านักพฒันาน้ าบาดาล

141 ม.ีค.-63 โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง ขนาด กองช่าง งานไฟฟาูถนน 455,800.00      เฉพาะเจาะจง 90 วัน

20.00 ลูกบาศก์เมตร  บริเวณระบบประปาหมู่บา้น
ของเดิมวดัหนองกบ หมู่ที่ 3 บา้นหนองกบ
(เปล่ียนหอถังสูงรูปทรงแชมเปญอย่างเดียว)
ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาลส านักพฒันา
น้ าบาดาล

142 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 571,800.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

เหล็กบริเวณบา้นนายปถีึงบอ่ดิน หมู่ที่ 3
บา้นหนองกบ โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก
มอก.ชั้น๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จ านวน
174.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 21.00 บอ่ ระยะทางยาวทั้งส้ิน 196.00 
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกบ ที่ 3/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

143 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,165,000.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

เหล็กบริเวณข้างวดับงึกระจับ หมู่ที่ 4 บา้นบงึกระจับ
โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3ขนาดØ
0.60 เมตร จ านวน 326.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 35.00 บอ่ ระยะทาง
ยาวทั้งส้ิน 361.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 4/2563

144 เม.ย.-63 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,473,000.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบา้นนายประดิษฐ์ คล่องแคล่ว หมู่ที่ 5 
บา้นหนองปลาดุก โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง
3.50 เมตร ระยะทางยาว 447.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกวา่
1,564.50 ตารางเมตร และวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40
เมตร จ านวน 262.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 28.00 บอ่ ระยะทาง
ในการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
290.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 5/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

145 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 271,700.00      เฉพาะเจาะจง 45 วัน

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบา้นนางอัญชลี เหล็กดี หมู่ที่ 6 บา้นหนอง
ปลาดุก โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร
และวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.
ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 24.00 ทอ่น
พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 4.00 บอ่
ระยะทางในการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
28.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกบ ที่ 6/2562

146 เม.ย.-63 โครงการปรับปรุงระบบทอ่จ่ายน้ าประปาภายใน กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,092,000.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นหนองปลาดุก โดยท าการขุด
ฝัง-กลบ และวางทอ่ระบบจ่ายน้ าประปา ชนิดทอ่
PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 ระยะทาง
ยาว 940.00 เมตร ชนิดทอ่ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
คุณภาพชั้น 13.5 ระยะทางยาว 2,152 เมตร
ชนิดทอ่ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5
ระยะทางยาว 108.00 เมตร ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 7/2562

147 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 488,900.00      เฉพาะเจาะจง 45 วัน

เหล็กบริเวณบา้นนายสมคิด รักชื่น หมู่ที่ 7
บา้นหนองรี โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3
ขนาด Ø0.60 เมตร จ านวน 112.00 ทอ่น พร้อม
บอ่พกัน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 16.00 บอ่
ระยะทางยาวทั้งส้ิน 128.00 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 8/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

148 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 230,500.00      เฉพาะเจาะจง 45 วัน

บริเวณบา้นนายนิคม จอมวนั หมู่ที่ 7 บา้นหนองรี
โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 327.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
ที่ 9/2562

149 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 141,500.00      เฉพาะเจาะจง 45 วัน

บริเวณบา้นนายเล็ก จันทร์ชม หมู่ที่ 7 บา้นหนองรี
โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 65.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 195.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกบ ที่ 10/2562

150 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 159,600.00      เฉพาะเจาะจง 45 วัน

บริเวณบา้นนายอนันต์ ศรีนวล หมู่ที่ 7 บา้นหนองรี
โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 222.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
ที่ 11/2562

151 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 510,300.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

เหล็กบริเวณบา้นนางชม มั่นคง หมู่ที่ 8 บา้นยาง
โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3ขนาดØ
0.40 เมตร จ านวน 168.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 18.00 บอ่
ระยะทางยาวทั้งส้ิน 186.00 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 12/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

152 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,188,400.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบา้นนางบญุมาก อู่ตะเภา หมู่ที่ 9 บา้นยาง
โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 323.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,132.25 ตารางเมตร
และวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.
ชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 121.00 ทอ่น
และทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3
ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 14.00 ทอ่น
พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 14.00
บอ่ ระยะทางในการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 149.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์
การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 13/2562

153 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิลูกรัง พร้อมวาง กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,188,500.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

ทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบา้นนาย
เชษฐ หมู่ที่ 10 บา้นไร่เจ็ดสมัคร โดยมีขนาดผิว
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00
เมตร สูง 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
300.00 ตารางเมตร และวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.20 เมตร
จ านวน 55.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 6.00 บอ่ ระยะทางในการวาง
ทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 60.00 เมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกบ ที่ 14/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

154 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 476,800.00      เฉพาะเจาะจง 60 วัน

บริเวณบา้นนายค าพา คล่องแคล่ว หมู่ที่ 11 บา้นบอ่
โดยใช้ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3ขนาดØ
0.40 เมตร จ านวน 171.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 20.00 บอ่
ระยะทางยาวทั้งส้ิน 191.00 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
ที่ 15/2562

155 เม.ย.-63 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กองช่าง งานไฟฟาูถนน 791,700.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 30 วัน

บริเวณบา้นนายอุดม พาศรีสวสัด์ิ หมู่ที่ 12
บา้นหวา้เอน โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50
เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกวา่
1,750.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 16/2562

156 เม.ย.-63 โครงการติดต้ังการ์ดเลนหรือราวเหล็กลูกฟกู กองช่าง งานไฟฟาูถนน 835,400.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 45 วัน

(Guard Rail) บริเวณถนนสายบา้นบอ่ - บา้นบาง
ตาล หมู่ที่ 13 บา้นบางตาล ติดต้ังการ์ดเลนหรือราว
เหล็กลูกฟกู (Guard Rail) มาตรฐานผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม 248-2531 ระยะทางยาวรวมทั้งส้ิน
292.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกบ ที่ 17/2562

157 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,242,000.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

หมู่ที่ 14 บา้นสวนกล้วย โดยมีขนาดกวา้ง 14.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
280.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์
การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 18/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

158 เม.ย.-62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 1,382,700.00   ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบา้นนายถวลัย์ หมู่ที่ 15 บา้นหนองสาระนัง
โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ระยะทางยาว
292.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกวา่ 1,022.00 ตารางเมตร และวางทอ่
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø
0.60 เมตร จ านวน 266.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 28.00 บอ่ ระยะ
ทางในการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
294.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 19/2562
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

159 เม.ย.-63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างขององค์การ กองช่าง งานไฟฟาูถนน 800,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 30 วัน

บริหารส่วนต าบล เช่น ระบบไฟฟาูส่องสวา่ง
สาธารณะ หอกระจายข่าว ฝาตะแกรงเหล็กปดิ
รางระบายน้ า และฝาบอ่พกัน้ า คสล.ถนนคสล.
ถนน AC ที่ช ารุด ร้ัว หอถังประปา ถนนหนิลูกรัง
ถนนหนิคลุก ถมดิน และถนนประเภทอื่นๆ ฯลฯ

160 พ.ย.-62 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน กองช่าง งานไฟฟาูถนน 200,000.00      เฉพาะเจาะจง 60 วัน

นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอก เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิง
ก่อสร้าง

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

รายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2561
161 ม.ีค.-63 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 319,000.00      เฉพาะเจาะจง 60 วัน

เหล็ก ขนาด Ø 0.40เมตร และขนาด Ø 0.60
เมตร บริเวณทางเข้าหมู่บา้นซอย 4 ถึงซอย 6
หมู่ที่ 1 บา้นบางตาล ระยะทางยาว 80.00 เมตร
โดยใช้ทอ่คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร
จ านวน 4.00 ทอ่น และทอ่คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
Ø 0.60 เมตร จ านวน 71.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 9.00 บอ่ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
เปน็ผู้ก าหนด

162 เม.ย.-63 ค่าปรับปรุงระบบทอ่จ่ายน้ าประปาภายในหมู่บา้น กองช่าง งานไฟฟาูถนน 726,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

หมู่ที่ 4 บา้นบงึกระจับ ต าบลหนองกบ 
อ าเภอบา้นโปงุ จังหวดัราชบรีุ โดยท าการขุดฝัง-
กลบ และวางทอ่ระบบจ่ายน้ าประปา PVC ขนาด
Ø 3 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5 ระยะทางยาว
2,640.00 เมตร จ านวน 660.00 ทอ่น
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกบเปน็ผู้ก าหนด
รายจ่ายค้างจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2562

163 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างงานวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริม กองช่าง งานไฟฟาูถนน 898,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

เหล็กบริเวณวดับงึกระจับ หมู่ที่ 4 บา้นบงึกระจับ
โดยใช้ทอ่คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร
จ านวน 150.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกัน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 20.00 บอ่ ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ ที่ 3/2562

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับที่ ช่วงเวลา รายการ เจ้าของหนว่ยงาน แผนงาน/งาน/โครงการ เงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ก าหนด/ หมายเหตุ

ที่ต้องจัดหา จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งงาน

164 เม.ย.-63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งานไฟฟาูถนน 743,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 45 วัน

ซอยบา้นนายส าราญ หมู่ที่ 8 บา้นยาง ขนาดกวา้ง
0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกบ ที่ 11/2562

165 เม.ย.-63 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ าประปาภายใน กองช่าง งานไฟฟาูถนน 764,000.00      ประกวดราคาอเีล็กทรอนิกส์ 60 วัน

หมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นบอ่ ค่าปรับปรุงระบบจ่าย
น้ าประปาภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นบอ่ โดย
ท าการขุดฝัง - กลบ และวางทอ่ระบบจ่ายน้ า
ประปา PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว คุณภาพชั้น 13.5
ระยางยาวประมาณ 2,700.00 เมตร ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ
ที่ 14/2562

เงินนอกงบประมาณ


