


ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

1 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง - โครงการกอสรางกอสรางขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - กค. 59 สค.59 200,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา บานเมืองเตา - บานศรีนครเตา หมูที่ 1-25 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

2 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 1 - กค. 59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา บานโคกสาย หมูที่ 4 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

3 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 1 - กค. 59 สค.59 170,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา บานหนองฮี หมูที่ 5 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

4 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 1 - กค. 59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา บานน้ําออม  หมูที่ 6 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

แผนการจายเงิน

รายการ

(เดือน/ป) (ลานบาท)

ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/)

                                                                                                                                 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ  2559                                                                                       แบบ ผด. 5                                                     

หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  จังหวัดมหาสารคาม  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ

แลว

หมายเหตุ

(ลานบาท)(เดือน/ป)

แผนปฏิบัติการ

งาน/โครงการ

ออกแบบหรือ
แผนงาน

ลักษณะเฉพาะ

กําหนดคุณ

(เดือน/ป)

(นางพิมทิพย  คณะมะ)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา



ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

5 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนบอ 1 - เมย.59 พค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 9 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

6 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกางกี่ 1 - เมย.59 พค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 10 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

7 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนยาง 1 - กค. 59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 13 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

8 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองเตา 1 - กค. 59 สค.59 100,001.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 14 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

9 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองฮี 1 - กค. 59 สค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 15 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ
แผนปฏิบัติการ

ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แลว

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ

(เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (ลานบาท) (ลานบาท)

แผนการจายเงิน

หมายเหตุ

(นางพิมทิพย  คณะมะ)

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา



ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

10 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเลิง 1 - กค. 59 สค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 17 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

11 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์ชัย 1 - กค. 59 สค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 20 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

12 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพธิ์ทอง 1 - กค. 59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 23 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

13 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแสนสุข 1 - เมย.59 พค.59 130,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 24 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

14 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุกก บานศรีนครเตา 1 - กค. 59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 12 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

แผนการจายเงิน
ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แผนปฏิบัติการ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

(เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (ลานบาท) (ลานบาท)

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นางพิมทิพย  คณะมะ) (นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา



ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

15 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนหินคลุกก บานริมบึง 1 - พค. 59 มิย.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 19 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

16 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อเปนเสนทางลําเลียง 1 - พค. 59 มิย.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา ผลผลิต บานโนนจาน หมูที่ 22 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

17 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคันดินเพื่อเปนเสนทางลําเลียง 1 - พค. 59 มิย.59 83,000.00     ตกลงราคา

และการโยธา พรอมวางทอระบายน้ํา บานโนนจาน หมูที่ 7 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

19 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคันดินพรอมลงลูกรัง 1 - มิย.59 กค.59 70,000.00     ตกลงราคา

และการโยธา บานเมืองเตา หมูที่ 11 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

20 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคันดินเพื่อเสนทางลําเลียง 1 - มิย.59 กค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา ผลผลิต บานดอนกวาง หมูที่ 16 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน
ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

(เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (ลานบาท) (ลานบาท)

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นางพิมทิพย  คณะมะ) (นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา



ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

21 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคันดินเพื่อเปนเสนทางลําเลียง 1 - มิย.59 กค. 59 170,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา ผลผลิตพรอมวางทอระบายน้ํา บานน้ําออมพัฒนา หมูที่ 26 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

22 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถมดินหนองสาธารณะในหมูบาน บานผักสั่ง 1 - สค.59 สค.59 100,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา หมูที่ 8 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

23 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก 1 - กค.59 สค.59 156,400.00   ตกลงราคา

และการโยธา คอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปด บานยานาง-เมืองทอง หมูที่ 2,18 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

24 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 1 - มิย.59 กค.59 200,000.00   ตกลงราคา

และการโยธา พรอมฝาปด บานโนนยูง หมูที่ 3,21 ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

25 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางอาคาร หองน้ําสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 - กค.59 สค.59 80,000.00     ตกลงราคา

และการโยธา 1 ชั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ยกเวน

งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พื้นฐาน พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน
ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

(เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (ลานบาท) (ลานบาท)

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นางพิมทิพย  คณะมะ) (นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา



ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ

ดับ จํานวน เนื่องที่ เสร็จ จัด จาง สอบ กวด มี ไมมี ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมัติใน ประมาณหรือ

ที่ (หนวย ผูกพัน ภายใน ซื้อ วิธี ราคา ราคา (/) (/) ราคา/ประกวด สัญญา ป 2559 ป 2559 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2559 พิเศษ

ปตอไป

21 แผนงานการเกษตร ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางระบบประปาใตดินขนาดเล็กเพื่อใชในกิจการ 1 - เมย.59 พค.59 100,000.00   ตกลงราคา

งานสงเสริมการเกษตร การเกษตรของศูนยเรียนรูเศรษกิจพอเพียง อบต.เมืองเตา ยกเวน

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ระเบียบ

พัสดุฯ

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ

             (นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน
ที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

(เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (ลานบาท) (ลานบาท)

รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูรับผิดชอบ ลายมือชื่อ……....................………………………………………….ผูเห็นชอบ

(นางพิมทิพย  คณะมะ) (นายสมคิด   สรอยสนธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
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