
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุา 

และภัยธรรมชาติอื่น ๆ (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 
20,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้อง CCTV และหรือปรับปรุงซ่อมแซมฯ
ในต าบลบางจาน (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 

50,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานเคหะและชุมชน/ส านักปลัด) 100,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(แผนงานเคหะและชุมชน/ส านักปลัด) 150,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานรักษาความสงบภายใน/

ส านักปลัด) 
50,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านัก
ปลัด) 

70,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 200,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  
8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 100,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  
9 อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (แผนงาน

การศึกษา / ส านักปลัด) 
62,400.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

10 อาหารเสริม (นม) ส าหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ (แผนงาน
การศึกษา / ส านักปลัด) 

122,850.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (แผนงานการศึกษา/
ส านักปลัด) 

20,000.- พ.ย.60 – ธ.ค.60 -  

12 ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม 
(แผนงานการศึกษา / ส านักปลัด) 

2,000.- พ.ย.60 – ธ.ค.60 -  

13 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 

20,000.- ธ.ค.60 – ก.ย.61 -  

14 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนงานรักษา
ความสงบภายใน/ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

15 โครงการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

16 โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่า
อยู่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

17 โครงการน้ าคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

18 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต าบลบางจาน 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
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หมายเหตุ 

19 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

300,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

20 ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน (แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/ส านักปลัด) 

2,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

21 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 
5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

22 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

23 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 

50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

24 วัสดุส านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
25 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
26 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
27 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
28 วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านักปลัด) 70,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
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โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
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29 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LEDสี (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ส านัก
ปลัด) 

17,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

30 เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
ส านักปลัด) 

3,200.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

31 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 

50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

32 ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งไฟกระพริบ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการพัฒนาระบบจราจร (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านัก
ปลัด) 

30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

33 วัสดุเครื่องแต่งกาย (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
34 วัสดุเครื่องดับเพลิง (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 30,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
35 วัสดุอื่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน/ส านักปลัด) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
36 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (แผนงานการศึกษา/

ส านักปลัด) 
20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

37 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (แผนงานการศึกษา/
ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ม.ค.61 -  

38 ค่าวัสดุดนตรี  (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
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39 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนงาน
การศึกษา/ส านักปลัด) 

5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

40 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาฯ(แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

41 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

42 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองฯ และหรือคณะกรรมการ
การศึกษาฯ (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

4,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

43 ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง (แผนงาน
การศึกษา/ส านักปลัด) 

3,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

44 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (แผนงาน
การศึกษา/ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

45 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

3,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

46 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพ่ือพัฒนาการสมวัย 
ศพด. (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

2,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

47 วัสดุงานบ้านงานครัว  (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
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48 วัสดุการศึกษา (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 5,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
49 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก 

(แผนงานสาธารณสุข /ส านักปลัด) 
10,000.- 

 
ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

50 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อจากโรคพิษสุนัขบ้า 
(แผนงานสาธารณสุข /ส านักปลัด) 

20,000.- 
 

ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

51 วัสดุการเกษตร (แผนงานสาธารณสุข /ส านักปลัด) 20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
52 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน / ส านักปลัด) 
10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

53 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน / ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

54 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
และปูองกันยาเสพติด (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / 
ส านักปลัด) 

10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

55 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อต้านยาเสพติดต าบลบาง
จาน (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ / ส านักปลัด) 

60,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

56 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็ก
และเยาวชน (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ ส านักปลัด) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

57 วัสดุกีฬา (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ ส านักปลัด) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
58 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับเด็ก

และเยาวชน (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ ส านักปลัด) 
20,000.- 

 
ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

59 โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ ส านักปลัด) 

10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

60 วัสดุการเกษตร (แผนงานการเกษตร / ส านักปลัด) 20,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
61 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ความเป็นไทยเนื่องในวันภาษาไทย 

(แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 
3,000.- ก.ค.61 – ก.ค.61 -  

62 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ (แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

40,000.- ก.ค.61 – ก.ค.61 -  

63 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (แผนงานการศึกษา/
ส านักปลัด) 

20,000.- ส.ค.61 – ส.ค.61 -  

64 ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดชีสาม 
(แผนงานการศึกษา/ส านักปลัด) 

2,000.- ส.ค.61 – ส.ค.61 -  

65 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 

10,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

66 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 

200,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  

67 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 10,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61 -  
68 ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (แผนงาน

บริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 
10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

69 วัสดุส านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
70 วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
71 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 
200,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

72 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
73 ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (แผนงาน

บริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 
10,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

74 วัสดุส านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  
75 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 70,000.- ต.ค.60 – ก.ย. 61 -  
76 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 5,000.- ต.ค.60 – ก.ย. 61 -  
77 วัสดุก่อสร้าง (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง)  100,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

78 วัสดุส านักงาน (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 10,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  
79 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 30,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  
80 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 5,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  
81 วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 40,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  
82 รถกระเช้าซ่อมไฟฟูา ชนิด 6 ล้อ (แผนงานเคหะและชุมชน/กองช่าง) 2,300,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  
83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลบางจาน (แผนงานเคหะและ

ชุมชน/กองช่าง) 
20,000.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

84 โครงการก่อสร้างกันสาดหน้าที่ท าการอาคารส านักงานและ ศพด. 
อบต.บางจาน หมู่ที่ 1 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/กองช่าง) 

200,000.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองเป็ดน้ า หมู่ที่ 2 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/กองช่าง) 

232,900.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองเป็ดน้ า หมู่ที่ 2 
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/กองช่าง) 

340,200.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 9 (แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา/กองช่าง) 

684,000.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

88 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในต าบลบางจาน 
ซอย 4 หมู่ที่ 6 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/กองช่าง) 

17,800.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

89 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านวัดชีสาม 
หมู่ที่ 1 (พร้อมท่อระบายน้ า) (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/
กองช่าง) 

446,700.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 1 , หมู่ 3 , หมู่ที่ 4 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/กอง
ช่าง) 

1,165,000.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

91 โครงการลอกคู คลอง หนอง บึง เพื่อก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ า
ในต าบลบางจาน (แผนงานการเกษตร / กองช่าง) 

30,000.- พ.ค.61 – ก.ย.61 -  

92 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 10,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61   
93 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กอง

สวัสดิการฯ) 
10,000.- ต.ค.60 – ก.ย.61   

94 วัสดุส านักงาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 15,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   
95 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 5,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   
96 วัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 50,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   
97 ชั้นวางแฟูมเอกสาร ชนิด 4 ชั้น (แผนงานสังคมสงเคราะห/์

กองสวัสฯ) 
4,500.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   
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               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

98 ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่างไกลยาเสพติด (แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

99 ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟ้ืนฟูอาชีพการ
ท าขนมหรุ่ม (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

100 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุต าบลบางจาน 
(แผนงานสังคมสงเคราะห/์กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

101 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
(แผนงานสังคมสงเคราะห/์กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   

102 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลบางจาน 
(แผนงานสังคมสงเคราะห/์กองสวัสฯ) 

40,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   

103 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และครอบครัว (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   

104 โครงการวันผู้สูงอายุ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   
105 ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 
30,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61  

 
 

 
 

 



แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 

               เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว                      ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี                      อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

106 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุใน
ต าบลบางจาน (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

107 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตภัณฑ์ให้
เกิดนวตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลบางจาน (แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

30,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61 -  

108 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(แผนงานสังคมสงเคราะห/์กองสวัสฯ) 

36,000.- ม.ค.61 – ก.ย.61 -  

109 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเกษตรตามนโยบายการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 (แผนงานสังคมสงเคราะห/์
กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   

110 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย , เบเกอรี่ และ
เครื่องดื่มสุขภาพ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/กองสวัสฯ) 

20,000.- ม.ค.61 – ก.ย. 61   

      
      
     

 
 

 


