
ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ
ปตอไป

1 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง - โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยกถนน 1 / / ตค. 57 พย. 57 เมย. 58 7,255,000.00 เงินอุดนุน
และการโยธา ทางหลวงชนบท 3003 บานโนนยูง - บานโนนแคน รวม 3 ชวง มีพื้นที่ไมนอยกวา เฉพาะกิจ
งานกอสรางโครงสราง 11,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ใหแก
พื้นฐาน อปท.

2 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 1 / / ตค. 57 พย. 57 มค. 57 1,800,000.00 เงินอุดนุน
และการโยธา องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจ
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด ใหแก
พื้นฐาน อปท.

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ)

                          ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ
ปตอไป

5 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 ########
และการโยธา หมูที่ 9 บานโนนบอ (บานสําเนียงภาระจา - จําลอง  สอนสิทธิ์)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

6 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง - โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 1 / / กค. 57 สค. 57 กย 57 ########
และการโยธา หมูที่ 11 (ถนนสายบานนายบุตร - หนองบึงแลง)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

7 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 130,000.00
และการโยธา บานโนนยาง (ซอยหนาบานนายปรีชา ผดาวรรณ - โรงสีชุมชน)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

8 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 130,000.00
และการโยธา  หมูที่ 15 บานหนองฮี (ซอยขางโรงเรียนบานหนองฮ)ี
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ) (นางพิมทิพย คณะมะ)

                            ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ
ปตอไป

9 แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 ########
และการโยธา  หมูที่ 16 บานดอนกวาง (ซอยบานนายอุทัย - ถนนสายหนองฮี -หนองเลิง)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

# แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 130,000.00
และการโยธา  หมูที่ 18 บานเมืองทอง (ซอยบานนายไพบูลย พันทาด - สําราญ สิงหชาดา)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

# แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 130,000.00
และการโยธา  หมูที่ 20 บานโพธิ์ชัย (ซอยบานเสรี - ถาวร)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

# แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการปรับปรุงกอสรางถนนคันดิน 3 / / พค. 57 มิย. 57 กค. 57 ########
และการโยธา  หมูที่ 21 บานโนนยูง (โนนยูง-ตําบลราษฎรเจริญ)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

# แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 130,000.00
และการโยธา  หมูที่ 23 บานโพธิ์ทอง (ซอยบานนายสมร - วัดสวางอรุณ)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ) (นางพิมทิพย คณะมะ)

                            ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ อิเล็ก

ปตอไป ทรอนิกส

## แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 / / เมย. 57 พค. 57 มิย. 57 70,000.00
และการโยธา  หมูที่ 25 บานศรีนครเตา (ซอยบานนายดรชัย - ศาลาประชาคม)
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 / / กค. 57 สค. 57 กย 57 ########
และการโยธา  พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนจาน
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 / / กค. 57 สค. 57 กย 57 ########
และการโยธา  พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 22 บานโนนจาน
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการปรับปรุงกอสรางถนนคันดิน 4 / / พค. 57 มิย. 57 กค. 57 ########
และการโยธา  หมูที่ 12 บานศรีนครเตา
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ) (นางพิมทิพย คณะมะ)

                            ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ อิเล็ก

ปตอไป ทรอนิกส

## แผนงานอุตสาหกรรม ที่ดินและสิ่งกอสราง -โครงการปรับปรุงกอสรางถนนคันดิน 1 / / พค. 57 มิย. 57 กค. 57 ########
และการโยธา  หมูที่ 19 บานริมบึง
งานกอสรางโครงสราง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
พื้นฐาน

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ) (นางพิมทิพย  คณะมะ)

                            ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ลํา งานตอ งานที่ จัด ประ ประกาศสอบ คาดวาจะลง คาดวาจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ดับ จํานวน เน่ืองที่ 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 2557 ป 2557 เงินสมทบ

นับ) งบประมาณ ป 2557 พิเศษ อิเล็ก

ปตอไป ทรอนิกส

1 แผนงานการศึกษา วัสดุสื่อการเรียนการสอน -จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาใหแก เด็กปฐมวัย1 / / / กค. 57 สค. 57 สค. 57 384,200.00
ระดับกอนปฐมวัย ที่เขารับการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 1,700.- บาท/ป สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย

ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูตรวจสอบ ลายมือชื่อ……………………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางเกษราภรณ  ลําเหลือ) (นางพิมทิพย  คณะมะ)

                           ตําแหนง ผูอํานวยกองคลัง               ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

                                                                                                                                 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2558 (เงินนอกงบประมาณ) แบบ ผด. 5
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา     กรม/จังหวัด   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน
หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

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

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

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

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

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

                                                                                                                                 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2557 แบบ ผด. 5
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา     กรม/จังหวัด   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

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

                                                                                                                                 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2557 แบบ ผด. 5
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา     กรม/จังหวัด   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

หมายเหตุ

แลว

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

                                                                                                                                 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2557 แบบ ผด. 5
หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา     กรม/จังหวัด   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงินที่ดินและสิ่งกอสราง (/) (/) กําหนดคุณ

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

ลายมือชื่อ……………..............………………………………….ผูรับผิดชอบ
(นางพิมทิพย คณะมะ)

หมายเหตุ

แลว

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


	ผด. 5 (เงินนอกงบประมาณ)

