
ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ทําการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 141,600        - - เฉพาะเจาะจง 365 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการ ดูแลบํารุงรักษาสนามหญา สวนหยอม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 229,950        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

และตนไม บริเวณองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานทั่วไป สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 114,975        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

เจาหนาที่บันทึกขอมูล

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน

7. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

นักจัดการงานทั่วไป

8. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

พนักงานขับรถยนต

9. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาเชา Sever (รายป) ของ www.Kaengsian.go.th สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

10. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 240,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

11. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 130,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

12. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน  อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับที่
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

13. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

14. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

แผนงานการศึกษา

15. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการทําความสะอาด บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 96,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

16. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 10,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ประถมศึกษา

แผนงานเคหะและชุมชน

15. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน กองชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 130,080        - - เฉพาะเจาะจง 365 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สิ่งปฏิกูล

16. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน กองชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 344,925        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ประจํารถบรรทุกขยะ จํานวน 3 อัตรา สิ่งปฏิกูล

17. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภค ภายในเขต กองชาง งานบําบัดน้ําเสีย 44,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 งานจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 108,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

 เจาหนาที่ธุรการ อุตสาหกรรมและการโยธา

19. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จางเหมาออกแบบจัดทําแผนที่แสดงเขตการปกครองใสชื่อ กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 95,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ตําแหนงหมูบาน อุตสาหกรรมและการโยธา

20. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

อุตสาหกรรมและการโยธา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาใชจายเกี่บวกับการรับรองและพิธีการ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

แผนงานบริหารทั่วไป

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000        - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 105,630        - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 11,310         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

ประจําปงบประมาณ 2563

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  คาใชจายเงินคืนกองทุนชดใชความเสียหายหรือ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

คาสินไหมทดแทนในกรณีรถยนตขององคการบริหาร  

สวนตําบลแกงเสี้ยน ไดกอใหเกิดความเสียหาย

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 1,000           - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการปองกันและปราบปราม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

การทุจริต ประจําปงบประมาณ 2563

7. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 15,311         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

แกงเสี้ยน

8. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000         - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อําเภอเมืองกาญจนบุรี ประจําป 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

9. ธ.ค. 62 - ม.ค 63 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือน 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

ในชวงเทศกาลปใหม ป พ.ศ. 2563 และระงับอัคคีภัย

10. เม.ย. 63 - เม.ย. 63 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือน 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

ในชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2563 และระงับอัคคีภัย



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

11. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือน 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ปงบประมาณ 2563 และระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

12. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 254,800        - - เฉพาะเจาะจง 245 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยนประจําป 2563 ประถมศึกษา

13. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมคาจัดการเรียนการสอนของศูนย สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 88,400         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

(รายหัว) ประจําป 2563

14. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 5,800           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

15. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 5,800           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

16. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 8,700           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

17. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 12,470         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประถมศึกษา

18. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประจําป 2563 ประถมศึกษา

19. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 100,000        - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประถมศึกษา

20. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการหนูนอยเรียนรูโลกของธรรมชาติและวัฒนธรรม สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 82,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประจําป 2563 ประถมศึกษา



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงานสาธารณสุข

21. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 74,460         - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ตามพระปณิธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยา งานสาธารณสุขอื่น

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ประจําป 2563

32. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนตาม สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา งานสาธารณสุขอื่น

ตามพระปณิธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยา

เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ประจําป 2563

33. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการคัดแยกขยะ พิทักษชุมชน อนุรักษสิ่งแวดลอม สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 10,097         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสาธารณสุขอื่น

แผนงานเคหะและชุมชน

34. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการคลองสวยน้ําใส ประจําปงบประมาณ 2563 กองชาง งานบําบัดน้ําเสีย 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

35. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมความรูการใชน้ําอยางประหยัด กองชาง งานบําบัดน้ําเสีย 15,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

36. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการฟนฟูและบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน กองชาง งานบําบัดน้ําเสีย 15,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

37. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมคุณคาผูสูงวัย สรางยิ้ม เติมสุขใหชุมชน สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 50,900         - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ประจําปงบประมาณ 2563 ความเขมแข็งชุมชน

38. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 94,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

ประจําปงบประมาณ 2563 ความเขมแข็งชุมชน

39. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมสถาบันครอบครัว สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 70,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

โดยศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ความเขมแข็งชุมชน

40. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมศูนยยุติความรุนแรงในครอบครัว สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประจําป 2563 ความเขมแข็งชุมชน

41. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพสภาเด็กและ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

เยาวชน องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประจําป 2563 ความเขมแข็งชุมชน



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

42. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและ สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

กลุมสตรี ความเขมแข็งชุมชน

43. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการชุมชนฉัน ไมทิ้งกัน รวมใจกันอนุรักษสิ่งแวดลอม สํานักปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 45,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

ประจําป 2563 ความเขมแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

44. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ประจําป 2563 สํานักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

45. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการมอบอุปกรณกีฬาใหแกหมูบาน ประจําป 2563 สํานักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

46. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

47. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในอากาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 

 28 กรกฎาคม 2563

48. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในอากาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

49. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการรณรงคประชาสัมพันธวันอาสาฬหบูชาและ สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 2,880           - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

วันเขาพรรษา ประจําป 2563

50. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 2,880           - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

ประจําป 2563

51. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลโลก ประจําป 2563 สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 2,880           - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

52. พ.ย. 62 - พ.ย. 62 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2562 สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 150,000        - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

53. เม.ย. 63 - เม.ย. 63 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต สําราญสุข สํานักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 150,000        - - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

ประจําป 2563



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนงานการเกษตร

54. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาดานการเกษตร สํานักปลัด งานสงเสริมการเกษตร 10,725         - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ประจําป 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

แผนงานการศึกษา

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ประถมศึกษา

แผนงานเคหะและชุมชน

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งานไฟฟาถนน 100,000        - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 40,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ สิ่งปฏิกูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ อุตสาหกรรมและการโยธา

7. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 200,000        - - เฉพาะเจาะจง 7 ".........................................."

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุสํานักงาน

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 25,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประถมศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุสํานักงาน กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

อุตสาหกรรมและ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

1 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

แผนงานเคหะชุมชน

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุงานบานงานครัว กองชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 500,000        - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

สิ่งปฏิกูล

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 5

สิ่งปฏิกูล

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 50,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

อุตสาหกรรมและ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 220,000        - - เฉพาะเจาะจง 365 ".........................................."

ประเภทวัสดุเกษตร

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเกษตร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 2,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ประถมศึกษา

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด งานปองกันภัยฝายพลเรือน 10,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

และระงับอัคคีภัย

ประเภทไฟฟาและวิทยุ

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานไฟฟาถนน 10,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

ประเภทวัสดุกอสราง

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 วัสดุกอสราง กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทคาอาหารเสริม (นม) 

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 105,767.00   - - เฉพาะเจาะจง 260 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน ประจําป 2562 ประถมศึกษา

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองสองตอน สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 270,416        - - เฉพาะเจาะจง 130 ".........................................."

(เทอม 2) ประถมศึกษา

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานหนองสองตอน สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 270,416        - - เฉพาะเจาะจง 130 ".........................................."

(เทอม 1) ประถมศึกษา



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

หมวดคาครุภัณฑ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พรอมกระจก ขนาด 123 x 67 x 75.3 ซม สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เกาอี้สํานักงาน ขนาด 91 x 47 x 69 x 60 ซม. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 3,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 1 ตัว

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 16,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 1 หลัง

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 พัดลมโคจร ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 24,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โตะเอนกประสงค ขนาด ก 45 x ย 180 x ส 75 ซม. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 18,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 10 ตัว

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เกาอี้พลาสติก ขนาด ก 480 x ย 5100 x ส 810 ซม. สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 45,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 150 ตัว

7. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนาด กองคลัง งานบริหารงานคลัง 6,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

90 x 45 x 185 ซม. จํานวน 1 หลัง

8. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. กองคลัง งานบริหารงานคลัง 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 1 หลัง

9. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 51,200         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตูเอกสารเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนาด กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 13,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

91.4 x 45.7 x 183 ซม. จํานวน 1 หลัง อุตสาหกรรมและการโยธา

11. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เกาอี้สํานักงาน ขนาด 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 7,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

จํานวน 1 ตัว อุตสาหกรรมและการโยธา



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 652,000        - - ประกวดราคา 60 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

ไมต่ํากวา 2,000 ซีซี ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต ขับเคลื่อน อิเล็กทรอนิกส

2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) e-maket

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000         - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 8,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 8,000            - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 8,000            - - เฉพาะเจาะจง 5 ".........................................."

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง อุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 2,000           - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

หมวดรายจายอื่น

ประเภทรายจายอื่น

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

แผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  - สนับสนุนอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 1,064,000     -  - เฉพาะเจาะจง 200 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปนตลอดป

บานหนองสองตอน ประถมศึกษา

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี สํานักปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ 100,000        -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

(โรงเรียนบานหนองสองตอน) ประถมศึกษา

แผนงานเคหะชุมชน

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมูที่ 4 กองชาง งานไฟฟาถนน 249,040        -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

บานหนองสองตอน ต.แกงเสี้ยน

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยหลัง กองชาง งานไฟฟาถนน 112,370        -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

วัดเนินพระงาม หมูที่ 4 บานหนองสองตอน ต.แกงเสี้ยน

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1) กองชาง งานไฟฟาถนน 126,470        -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

หมูที่ 5 บานหนองจอก ต.แกงเสี้ยน

6. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2) กองชาง งานไฟฟาถนน 73,890         -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

หมูที่ 5 บานหนองจอก ต.แกงเสี้ยน

7. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบานนายวน หนูขาว กองชาง งานไฟฟาถนน 47,965         -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

หมูที่ 6 บานตรอกมะตูม ต.แกงเสี้ยน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชน อายุไมเกิน 13 ป ครั้งที่ 2 สํานักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 40,000         -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

อําเภอเมืองกาญจนุบรี ประจําปงบประมาณ 2563

9. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการขอรับการสนับสนุนประมาณในการจัดกิจกรรม สํานักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 5,000           -  - เฉพาะเจาะจง 15 ".........................................."

จัดการแขงขันและนันทนาการ เพื่อสงเสริมสุขภาพใหประชาชน

มีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ 2563



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานสาธารณสุข

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

หมูที่ 4 บานหนองสองตอน งานสาธารณสุขอื่น

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

หมูที่ 5 บานหนองจอก งานสาธารณสุขอื่น

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

หมูที่ 6 บานตรอกมะตูม งานสาธารณสุขอื่น

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63  อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 20,000         - - เฉพาะเจาะจง 30 ".........................................."

หมูที่ 7 บานทาดินสอพอง งานสาธารณสุขอื่น

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

แผนงานสังคมสงเคราะห

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคมและ 5,000           - - เฉพาะเจาะจง 5 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 สังคมสงเคราะห

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

แผนการอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสาย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 496,000        - - เฉพาะเจาะจง 45 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

ชมรมหิน หมูที่ 4 บานหนองสองตอน ต.แกงเสี้ยน

2. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 500,000        - - เฉพาะเจาะจง 45 ".........................................."

ไรเอดริน (ตอจากเดิม) หมูที่ 5 บานหนองจอก ต.แกงเสี้ยน

3. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 493,000        - - เฉพาะเจาะจง 45 ".........................................."

ฝายเก็บน้ําตรอกมะตูม หมูที่ 6 บานตรอกมะตูม ต.แกงเสี้ยน



ผด.2

ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)
ลําดับที่

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

4. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 500,000        - - เฉพาะเจาะจง 45 ".........................................."

นางน้ําฝน  ภูโต (ตอจากเดิม) หมูที่ 7 บานทาดินสอพอง

5. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการกอสรางหอถังเหล็กประปา ขนาด 12 ลบ.ม. กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 296,000        - - เฉพาะเจาะจง 45 ".........................................."

บริเวณองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน หมูที่ 5 

บานหนองจอก

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ต.ค. 62 - ก.ย. 63 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา องคการบริหาร กองชาง งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 17,000         - - เฉพาะเจาะจง 15 ขออนุมัติจัดหาตามความจําเปน

สวนตําบลแกงเสี้ยน (กองคลัง)
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