
แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป) 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ อบต. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 20,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลือกตั้ง อบต. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 200,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง อบต. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 50,000.00 เจำะจง 7-15  

 

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจำ้งเหมำเย็บเล่มหนงัสือ อบต. แผนงำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร 

30,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำแผน 
อบต./แผนชุมชน 

อบต. แผนงำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร 

20,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรจดัท ำแผนชุมชน 
กิจกรรมชุมชนกำรจดัประชุม
ประชำคม แผนชุมชนและกำร
พฒันำผูน้ ำชุมชน และสนบัสนุน
กำรขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบ
บูรณำกำร 

อบต. แผนงำนวำงแผนสถิติ
และวิชำกำร 

30,000.00 เจำะจง 7-15  

 



 

แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจำ้งเหมำเย็บหนงัสือ อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
นิตยสำร 

อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000.00 เจำะจง 7-15  

4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัโครงกำรจดัเก็บภำษี
เคล่ือนที่ 

อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจำ้งปรบัปรุงระบบทำง
อิเล็คทรอนิกส ์

อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 50,000.00 เจำะจง 7-15  

6 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุส ำนกังำน อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 100,000.00 เจำะจง 7-15  

7 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 50,000.00 เจำะจง 7-15  

8 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 300,000.00 เจำะจง 7-15  

9 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 20,000.00 เจำะจง 7-15  

10 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุคอมพิวเตอร ์ อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 30,000.00 เจำะจง 7-15  

11 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองปรบัอำกำศแบบ
แขวนฝำผนงั 

อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 34,000.00 เจำะจง 7-15  

12 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 22,000.00 เจำะจง 7-15  

13  

1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 

 

ค่ำจดัซือ้โต๊ะท ำงำนพรอ้มเกำ้อี ้            
 

อบต. 
แผนงำนบริหำรงำนคลงั  

30,000.00 

  

7-15 

 

14 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ อบต. แผนงำนบริหำรงำนคลงั 44,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 



 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกันยำเสพติด อบต. แผนงำนกำรป้องกันพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

40,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุเคร่ืองกำย ชุดผจญภยัฯ อบต. แผนงำนกำรป้องกันพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

50,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 ค่ำวสัดุดบัเพลิง อบต. แผนงำนกำรป้องกันพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

50,000.00 เจำะจง 7-15  

4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 วสัดุอื่นๆที่ใชใ้นกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั และระบบ 
EMS 

อบต. แผนงำนกำรป้องกันพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 จดัซือ้รถบรรทุกน ำ้เอนกประสงค ์ อบต. แผนงำนกำรป้องกันพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

2,500,000.00 เจำะจง 30  

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศึกษา 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 5,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำเคร่ืองปรบัอำกำศ อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 140,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้โต๊ะท ำงำนพรอ้มเกำ้อี ้ อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 40,000.00 เจำะจง 7-15  

4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้พัดลมชนิดผนงั อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 40,000.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้โทรทัศน ์ แอล อี ดี อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 91,800.00 เจำะจง 7-15  

6 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองท ำน ำ้เย็น อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 28,350.00 เจำะจง 7-15  

7 1  ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 ค่ำจดัซือ้คอมพิวเตอร ์ อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 170,000.00 เจำะจง 7-15  

8 1  ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 ค่ำอำหำรเสริม(นม) อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 2,517,102.00 เจำะจง 7-15  

9 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 5,000.00 เจำะจง 7-15  

10 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 55,000.00 เจำะจง 7-15  

11 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้โต๊ะนกัเรียน อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 100,000.00 เจำะจง 7-15  

12 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรจดัซือ้เคร่ืองดนตรีไทย
พืน้บำ้น 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 70,000.00 เจำะจง 7-15  

13 1  ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองเล่นสนำมส ำหรบั 
รร.อนุบำล อบต.คลองขำม 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 50,000.00 เจำะจง 7-15  

14 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองเล่นสนำม ส ำหรบั
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 100,000.00 เจำะจง 7-15  

15 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้โต๊ะปิงปอง  อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 10,000.00 เจำะจง 7-15  

 

16 
1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้โต๊ะรบัแขก อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 15,000.00 เจำะจง 7-15  

         



17 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งเสำธง รร.อนุบำล 
อบต.คลองขำม 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 20,000.00 เจำะจง 30  

18 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งหอ้งน ำ้ครูในศูนย์
พฒันำเด็กเล็ก 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 60,000.00 เจำะจง 7-15  

19 1  เม.ย.2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรจดัท ำสนำมเด็กเล่นเสริม
ปัญญำ 

อบต. แผนงำนกำรศึกษำ 100,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

5,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้พำติชั่นครึ่งกระจกพรอ้ม
เสำและขำกันลม้ 

อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

30,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำตูเ้ก็บเอกสำร อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

27,000.00 เจำะจง 7-15  

4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำโต๊ะท ำงำนพรอ้มเกำ้อี ้ อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

7,500.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอรต์ัง้
โต๊ะ 

อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

16,000.00 เจำะจง 7-15  

6 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองปริน้เตอรแ์บบฉีด
หมึก 

อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

18,900.00 เจำะจง 7-15  

7 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้เคร่ืองส ำรองไฟ อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวกับสำธำรณสขุ 

2,500.00 เจำะจง 7-15  

8 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน อบต. แผนงำนบริกำร
สำธำรณสขุฯ 

30,000.00 เจำะจง 7-15  

9 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุวิทยำศำสตรห์รือ
กำรแพทย ์

อบต. แผนงำนบริกำร
สำธำรณสขุฯ 

200,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้รถบรรทุกขยะ อบต. แผนงำนก ำจดัขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฎิกูล 

950,000.00 เจำะจง 30  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งบ่อปฎิกูล อบต. แผนงำนก ำจดัขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฎิกูล 

150,000.00 เจำะจง 30  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งลำนตำก            
บ่อปฎิกูล 

อบต. แผนงำนก ำจดัขยะมลู
ฝอยและส่ิงปฎิกูล 

165,000.00 เจำะจง 30  

4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวเคหะและชุมชน 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุก่อสรำ้ง อบต. แผนงำนบริหำรทั่วไป
เก่ียวเคหะและชุมชน 

200,000.00 เจำะจง 7-15  

6 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 เคร่ีองก ำเนิดไฟฟ้ำ อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 57,500.00 เจำะจง 7-15  

7 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ก่อสรำ้งถนน คสล.บำ้นขำม ม.1 อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 15,000.00 เจำะจง 7-15  

8 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน asplastic 

บำ้นโตน้ ม.5 
อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 180,000.00 เจำะจง 7-15  

9 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.บำ้น
หนองบวั ม.13 (สำยที่ 1) 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 50,000.00 เจำะจง 7-15  

10 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.บำ้น
หนองบวั ม.13 (สำยที่ 2) 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 100,000.00 เจำะจง 7-15  

11 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นโคกศรี ม.18 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 91,000.00 เจำะจง 7-15  

12 1  เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นโคกศรี ม.6 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 120,000.00 เจำะจง 7-15  



13 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นดงอคัคะ  ม.9 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 100,000.00 เจำะจง 7-15  

14 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นบึงอร่ำม ม.8 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 157,000.00 เจำะจง 7-15  

15 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นสำ ม.17 (สำยที่ 1) 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 100,000.00 เจำะจง 7-15  

16 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.    
บำ้นสำ ม.17 (สำยที่ 2) 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 100,000.00 เจำะจง 7-15  

17 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.บำ้น
หนองบวั  หมู่ที่ 19 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 96,000.00 เจำะจง 7-15  

18 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.บำ้น
หนองบวั หมู่ที่ 4 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 64,000.00 เจำะจง 7-15  

19 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.บำ้น
หนองบวัหน่วย  หมู่ที่ 16 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 77,000.00 เจำะจง 7-15  

20 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนน  คสล.บำ้น
หนองหล่ม  หมู่ที่ 10 

อบต. แผนงำนไฟฟ้ำและถนน 100,000.00 เจำะจง 7-15  

21 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้บำ้นบึงอร่ำม 
ม.8 

อบต. แผนงำนบ ำบัดน ำ้เสีย 43,000.00 เจำะจง 7-15  

22 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งท่อระบำยน ำ้ บำ้น
หนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 

อบต. แผนงำนบ ำบัดน ำ้เสีย 84,000.00 เจำะจง 7-15  

23 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้ 
บำ้นหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 

อบต. แผนงำนบ ำบัดน ำ้เสีย 120,000.00 เจำะจง 7-15  

24 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งรำงระบำยน ำ้
ส ำเร็จรูป บำ้นหนองบวัหน่วย ม.16 

อบต. แผนงำนบ ำบัดน ำ้เสีย 123,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์
ต่ำงๆ 

อบต. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
เก่ียวกับสรำ้งควำม
เขม้แข็งของชุมชน 

50,000.00 เจำะจง 7-15  

 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 

หน่วยงำน แผนงำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

วิธีจดัหำ 

ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใขจ้่ำยโครงกำรบวชสำมเณร
ภำคฤดูรอ้น 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

60,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรพฒันำเด็ก
และเยำวชน 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

60,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักิจกรรมวนั
เด็ก 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

150,000.00 เจำะจง 7-15  

 
 

 



4 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรแข่งขนักีฬำใน
สถำนศึกษำสังกัด อบต.คลอง
ขำม 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

60,000.00 เจำะจง 7-15  

5 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรในกำรจดักำร
แข่งขนักีฬำคลองขำมคพั 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

6 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมนักกีฬำ
เขำ้ร่วมแข่งขนัในระดบัต่ำงๆ 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

200,000.00 เจำะจง 7-15  

7 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรแข่งขนักีฬำเพื่อควำม
ปรองดอง ของประชำชน /อปพร./
อสม./ชรบ. อบต.คลองขำม 

อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

8 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรแข่งขนักีฬำฟุตซอล อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

30,000.00 เจำะจง 7-15  

9 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำวสัดุกีฬำ อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

95,000.00 เจำะจง 7-15  

10 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำจดัซือ้ที่นั่งนกักีฬำ อบต. แผนงำนส่งเสริมและ
สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง
ของชุมชน 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 

 



แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ 

อบต. แผนงำนศำสนำ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรอนุรกัษ์ศิลปะ 
ประเพณีและวฒันธรรม 

อบต. แผนงำนศำสนำ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

200,000.00 เจำะจง 7-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 

ล ำดบั
ที่ 

ช่วงเวลำที่ตอ้งจดัหำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) 
หน่วยงำน งบประมำณ 

วิธีจดัหำ 
ก ำหนดสงมอบ หมำยเหตุ 

เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร/ จ ำนวน(บำท) วนั 

1 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนนเพื่อ
กำรเกษตร บำ้นดงอัคคะ  ม.9 

อบต. แผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

100,000.00 เจำะจง 7-15  

2 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนนเพื่อ
กำรเกษตร บำ้นหนองแวงฮี      
ม.12 

อบต. แผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

110,000.00 เจำะจง 7-15  

3 1  ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 โครงกำรก่อสรำ้งถนนเพื่อ
กำรเกษตร ม.13 เชื่อมเขต
เทศบำล ต.อิตือ้ 

อบต. แผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

400,000.00 เจำะจง 7-15  

 


