
แบบ ผด.2
ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง

ท่ี ตองเริ่มจัดทํา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน มอบ (วัน)
โครงการ

1 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการกอสรางถนนคสล. บานนาใหญ  หมูท่ี 2 ซอยบาน สํานักปลัด ใชจาย 80,500 ตกลงราคา 30 วัน
นายสุรศักดิ์  เขียววิจิตร เงินสะสม
งบประมาณ 80,500 บาท ป 2559

2 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาใหญ  หมูท่ี 2 ซอยเนิมสมบูรณ สํานักปลัด 117,600 ตกลงราคา/ 30 วัน
งบประมาณ 117,600 บาท สอบราคา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (ปรับแผนและเพิ่มเติมแผน)
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ 117,600 บาท สอบราคา

3 พ.ค.59-ก.ย.59 โครงการขุดลอกคลองหวยบาน  บานหวยตะครอ  หมูท่ี 3 สํานักปลัด 132,200 ตกลงราคา/ 30 วัน
เริ่มตนจากสะพานซับตะครอไปทางหมูบาน ระยะทาง 1,000 เมตร สอบราคา
งบประมาณ 132,200 บาท

4 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทาบาง (บานหนองบอน หมูท่ี 4 เช่ือม สํานักปลัด 1,236,300 สอบราคา 60 วัน
บานนาใหญพัฒนา หมูท่ี 6) จํานวน 2 ชวง
งบประมาณ 1,236,300 บาท

5 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการกอสรางถนนดิน บานหนองบอน หมูท่ี 4 สายบึงธรรมรงค สํานักปลัด 364,200 ตกลงราคา/ 30 วัน
เริ่มตนจากบริเวณหลังโรงงาน Cannon ไปทางบึงธรรมรงค สอบราคา
งบประมาณ 364,200 บาท
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ลําดับ ชวงเวลาท่ี รายการ / จํานวน / (หนวยงาน) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนดสง
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โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

6 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  บานนากลาง หมูท่ี 5 สายชุมชนปายูคา สํานักปลัด 90,200 ตกลงราคา 30 วัน
เช่ือมถนนวงแหวน (ทล.290)
งบประมาณ 90,200 บาท

7 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บานนากลาง  หมูท่ี 5 สํานักปลัด 78,800 ตกลงราคา 30 วัน
สายนานายสมพงษ  เริ่มตนจากอูซอมรถ
งบประมาณ 78,800 บาท

8 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือบรรเทาภัยแลง ขนาดเสนผานศูนยกลาง สํานักปลัด 330,000 ตกลงราคา/ 30 วัน
บอไมนอยกวา 6 น้ิว  พรอมเครื่องสูบนํ้าแบบซับเมอรส  บานนากลาง สอบราคา
หมูท่ี 5 บริเวณสระวัด จํานวน 2 บอ
งบประมาณ 330,000 บาท

9 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือบรรเทาภัยแลง ขนาดเสนผานศูนยกลาง สํานักปลัด 330,000 ตกลงราคา/ 30 วัน
บอไมนอยกวา 6 น้ิว พรอมเครื่องสูบนํ้าแบบซับเมอรส  บานนาใหญพัฒนา สอบราคา
หมูท่ี 6 บริเวณสระวัด จํานวน 2 บอ
งบประมาณ 330,000 บาท

10 มิ.ย.59-ก.ย.59 โครงการขุดลอกคลองวังมวง  หมูท่ี 8 บานนากลางสามัคคี สํานักปลัด 180,000 ตกลงราคา/ 30 วัน
งบประมาณ 180,000 บาท สอบราคา
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11 พ.ค.59-ก.ย.59 โครงการขุดลอกคลองกุดเอ่ียน (ระยะท่ี 2) บานนากลางพัฒนา หมูท่ี 9 สํานักปลัด 332,900 ตกลงราคา/ 30 วัน
เริ่มตนตอจากระยะท่ี 1 บริเวณท่ีนานางชวย สอบราคา
งบประมาณ 332,900 บาท

12 ส.ค.59-ก.พ.60 โครงการกอสรางตลาดชุมชนพรอมปรับปรุงภูมิทัศน สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 2,800,000 - - ประมูลจาง 150

13 ก.ค.59-ก.ย.59 คาปรับปรุงหรือซอมแซมหอกระจายขาว หมู 1 - หมู 9 สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 100,000 - - ตกลงราคา 30

14 ก.ค.59-ก.ย.59 โครงการตอเติมอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด งานบริหารท่ัวไป 250,000 - - ตกลงราคา/ 60
สอบราคา


