
แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)
1 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 76,000.00        -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ

 - คาจางพิมพ เขาปกเย็บเลมหนังสือ ขอบัญ- ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป จําเปนตลอดป
ญัติ และระเบียบตางๆ
 - คาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน และ
ระเบียบหนังสือท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
 - คาเชาพื้นท่ีเว็บไซต และคาจดทะเบียนตอ
อายุโดเมนเนมภายใตช่ือ www.naware.go.th
 - คาจางเหมาบริหารสําหรับจางบุคคลภายนอก
ใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง เชนจางเหมารักษา
ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ทําความสะอาด
ท่ีทําการ อบต. จางซักรีด จางเหมาขนยายสิ่ง
ของตางๆ ตลอดจนการจางเหมารอื่นๆ เชนการ
จางเหมากําจัดปลวกฯลฯ
 - คาประชาสัมพันธงานในอํานาจหนาท่ีและ
กิจกรรมในดานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย โดยจัดทําเปนวารสาร แผนพับ ปาย
คัดเอาทฯลฯ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแว

รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

2 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 20,000.00        -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ
 - คาจางพิมพ เย็บเลม เขาปกหนังสือเอกสาร ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง จําเปนตลอดป
และระเบียบตางๆ 
 - คาประชาสัมพันธงานภารกิจสวนการคลัง
เชน การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ สื่อ
โทรทัศน วิทยุและอื่นๆ ตลอดจนคาจางเหมา
บริการท่ีมีความจําเปน

3 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ สวนโยธา แผนงานเคหะและ 20,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
 - คาเย็บปกเขาเลมหนังสือและเอกสารตางๆ ชุมชน/งานบริหารท่ัวไป
คาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีจําเปนและเหมาะสม เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - คาถายแบบพิมพเขียว และแบบพิมพอื่นๆ
เพื่อใชในการปฏิบัติงานดานสิ่งกอสรางของ
องคการบริหารสวนตําบล
 - คาประชาสัมพันธงานภารกิจของสวนโยธา
เชน การจัดทําแผนพับ ปายประชาสัมพันธ สื่อ
โทรทัศน วิทยุและอื่นๆ ตลอดจนคาจางเหมา
บริการอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

4 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
 - คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน และตรวจเยี่ยม อบต. ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป จําเปนตลอดป

5 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการ " " 15,000.00        -  - " 5 "
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการท่ีไดรับ
การแตงต้ังตามกฎหมาย

6 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและวันสําคัญ " " 100,000.00      -  - " 5 "
ของทางราชการ

7 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 15,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
 - คาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมา ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง
นิเทศงาน ตรวจงานหรือตรวจเยี่ยม โดยจาย
เปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่น
ตามความจําเปนและเหมาะสม



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

8 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
 - โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 200,000.00      -  - ขออนุมัติตามความ
ทรัพยสิน ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง จําเปนตลอดป

9 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - โครงการสรางแรงจูงใจในการชําระภาษี " " 20,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "

10 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - คาใชจายในการเลือกต้ัง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 50,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

11 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - คาใชจายโครงการชวยเหลือผูประสบ- " แผนงานรักษาความสงบ
สาธารณภัย ภายใน/งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

12 ต.ค. 53 - ก.ย. 54  - คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนงาน สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 80,000.00        -  -  ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ
ประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมและนันทนา จําเปนตลอดป

การ/งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

13 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 20,000.00        -  -  ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

14 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

15 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 20,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

16 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 50,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

17 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุสํานักงาน สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

18 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุสํานักงาน สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 20,000.00        -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติตามความ
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ จําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

19 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุงานบานงานครัว สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 85,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

20 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา/ 1,040,740.00   -  - กรณีพิเศษ 260
งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

21 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 10,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

22 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 50,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

23 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 100,000.00      -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

24 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 300,000.00      -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ จําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

25 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข/ 80,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
งานบริหารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

26 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 10,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

27 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 10,000.00        -  -  ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง

28 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 15,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

29 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 40,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

30 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุคอมพิวเตอร สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 40,000.00        -  - ตกลงราคา 5 ขออนุมัติตามความ
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง จําเปนตลอดป

31 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 20,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

32 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 50,000.00        -  -  ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

33 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุกอสราง สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 100,000.00      -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

34 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุการเกษตร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 15,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานสวนสาธารณะ

35 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุอื่นๆ สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบ 100,000.00      -  - ตกลงราคา 5 "
ภายใน/งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

36 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาวัสดุอื่นๆ สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 40,000.00        -  - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติตามความ
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ จําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

37 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 80,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

38 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5 "
ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง

39 ต.ค. 53 - ก.ย. 54 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 50,000.00        -  - ตกลงราคา 7 "
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน

40 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 34,000.00        -  - ตกลงราคา 5
 - จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป
จํานวน 4 ชุด เปนเงิน 10,000 บาท
 - จัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 12,000 บาท
 - จัดซื้อชุดรับแขกแบบแยกช้ิน จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 12,000 บาท



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

41 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สวนการคลัง แผนงานบริหารงาน 8,990.00          -  - ตกลงราคา 5
 - จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ ท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,990 บาท
 - จัดซื้อเกาอี้ระดับ 7-9 จํานวน 1 ตัว เปน
เงิน 5,000 บาท

42 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 3,990.00          -  - ตกลงราคา 7
 - จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 3,990 บาท เคหะและชุมชน

43 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอม สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงาน 60,000.00        -  - ตกลงราคา 5
อุปกรณ จํานวน 3 ชุด ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

44 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 18,000.00        -  - ตกลงราคา 7
 - จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องสแกน พรอม งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด เคหะและชุมชน

45 พ.ย. 53 - ธ.ค. 53 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 9,000.00          -  - ตกลงราคา 7
 - จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลความละเอียดไม งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
นอยกวา 10 ลานพิกเซล จํานวน 1 ชุด เคหะและชุมชน



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

46 ม.ค.-54  - โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา/งาน 70,000.00        -  - ตกลงราคา 5
ระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

47 ม.ค.-54 โครงการปรับปรุงหองสํานักงานองคการ- สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 131,000.00      -  - สอบราคา 60
บริหารสวนตําบลนาแว หมูท่ี 7 ตําบลนาแว งานไฟฟาถนน
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาแว 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย

48 ม.ค.-54 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถช่ัวคราว ณ ท่ีทํา สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 24,000.00        -  - ตกลงราคา 30
การองคการบริหารสวนตําบลนาแว หมูท่ี 7 งานไฟฟาถนน
ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรม-
ราช ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลนาแว พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

49 ม.ค. 54 - ก.พ. 54  - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ " แผนงานสรางความเขม 100,000.00      -  - ตกลงราคา 5
ผูสูงอายุ แข็งของชุมชน/งานสง

เสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน

50 ม.ค. 54-เม.ย. 54  - คาใชจายโครงการจัดทําแผนชุมชน แผน " แผนงานบริหารงาน 10,000.00        -  - ตกลงราคา 5
พัฒนาตําบล และประชาคมทองถิ่น ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

51 ม.ค. 54 - ก.ย. 54  - คาใชจายโครงการ อบต. พบประชาชน " แผนงานบริหารงาน 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5
ท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป

52 ก.พ.-54  - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและทัศน " แผนงานการเกษตร/ 35,000.00        -  - ตกลงราคา 5
ศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโน งานสงเสริมการเกษตร
โลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล

53 มี.ค. 54 - ก.ย. 54  - คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกลุม สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขม 100,000.00      -  - ตกลงราคา 5
อาชีพใหแกประชาชน แข็งของชุมชน/งานสง

เสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

54 เม.ย.-54  - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบ 150,000.00      -  - ตกลงราคา 5
สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ภายใน/งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

55 เม.ย.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 462,000.00      -  - สอบราคา 60
ทุงโคกเมรุ หมูท่ี 3 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง งานไฟฟา ถนน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจายเปนคากอ
สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ถมไหลทางท้ัง
สองขางดวยหินคลุก หนา 0.15 เมตร กวาง
เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตลอดสาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
นาแว พรอมติดต้ังปายเตือนขณะกอสราง
จํานวน 2 ปาย และปายประชาสัมพันธโครง
การ จํานวน 1 ปาย ตามรูปแบบและขอกําหนด
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแว



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

56 เม.ย.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 404,000.00      -  - สอบราคา 60
บานนายประสิทธิ์ - บานนายวิลาส หมูท่ี 5 งานไฟฟาถนน
ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรม-
ราช  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 875 ตารางเมตร
ไมมีไหลทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว พรอมติดต้ัง
ปายเตือนขณะกอสราง จํานวน 2 ปาย และปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามรูป
แบบและขอกําหนดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาแว  



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

57 เม.ย.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 492,000.00      -  - สอบราคา 60
บานนายสุนีย - บานนายวิโรจน หมูท่ี 6 ตําบล งานไฟฟาถนน
นาแว  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร
ถมไหลทางท้ังสองขางดวยหินคลุกหนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตลอดสาย
ฝงทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร จํานวน 1 จุด ใชทอจํานวน 6 ทอน
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแว  พรอมติดต้ังปายเตือนขณะ
กอสราง จํานวน 2 ปาย และปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามรูปแบบและขอกํา
หนดขององคการบริหารสวนตําบลนาแว



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

58 เม.ย.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 552,000.00      -  - สอบราคา 60
บานนางสรวง อุปลา - สะพานคลองหัน หมูท่ี งานไฟฟาถนน
7 ตําบลนาแว  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,200
ตารางเมตร ถมไหลทางท้ังสองขางดวยหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
ตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแว พรอมติดต้ัง
ปายเตือนขณะกอสราง จํานวน 2 ปาย และปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
รูปแบบและขอกําหนดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาแว

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

59 เม.ย. 54-มิ.ย. 54  - คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตางๆ " แผนงานการศาสนา 300,000.00      -  - ตกลงราคา 5
วัฒนธรรมและนันทนา

การ/งานกีฬาและนันทนา
การ



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

60 พ.ค.-54  - คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข " แผนงานสรางความเขม 30,000.00  -  - ตกลงราคา 5
ปญหายาเสพติด แข็งของชุมชน/งานสง

เสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งของชุมชน

61 พ.ค.-54  - คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข สํานักงานปลัด แผนงานสรางความเขม 30,000.00        -  - ตกลงราคา 5
ปญหาโรคเอดส แข็งของชุมชน/งานสง

เสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน

62 มิ.ย.-54  - คาใชจายในการสนับสนุนกลุมสตรีตําบล " แผนงานสรางความเขม 30,000.00  -  - ตกลงราคา 5
นาแว แข็งของชุมชน/งานสง

เสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

63 ก.ค.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 572,000.00  -  - สอบราคา 60
บานในชอง - หัวสะพาน หมูท่ี 8 ตําบลนาแว งานไฟฟาถนน
อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจาย
เปนคากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 296 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,184 ตารางเมตร ถม
ไหลทางท้ังสองขางดวยหินคลุกหนา 0.15
เมตร กวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร ตลอดสาย
ฝงทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร จํานวน 1 จุด ใชทอจํานวน 10 ทอน
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแว พรอมติดต้ังปายเตือนขณะกอ
สรางจํานวน 2 ปาย และปายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ปาย ตามรูปแบบและขอ
กําหนดขององคการบริหารสวนตําบลนาแว



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

64 ก.ค.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 690,000.00  -  - สอบราคา 60
ทุงนาใน หมูท่ี 11 ตําบลนาแว  อําเภอฉวาง งานไฟฟาถนน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจายเปนคากอ
สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
900 ตารางเมตร ถมไหลทางท้ังสองขางดวยหิน
คลุกหนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ยขางละ 0.30
เมตร ตลอดสาย ฝงทอระบายน้ํา คสล.มอก.ช้ัน
3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 1
จุด ใชทอ จํานวน 7 ทอน รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาแว 
พรอมติดต้ังปายเตือนขณะกอสรางจํานวน 2
ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามรูปแบบและขอกําหนดขององคการ
บริหารสวนตําบลนาแว



ลําดับ ชวงเวลา หนวยงาน กําหนดสง
ท่ี ท่ีตองเริ่มจัดหา เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบ(วัน)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รายการ/จํานวน (หนวย) วิธีจัดหา หมายเหตุ

65 ก.ค.-54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สวนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 482,000.00  -  - สอบราคา 60
หวยถ้ํา หมูท่ี 12 ตําบลนาแว  อําเภอฉวาง งานไฟฟาถนน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจายเปนคากอ
สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ถมไหลทางท้ัง
สองขางดวยหินคลุกหนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย
ขางละ 0.30 เมตร ตลอดสาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาแว
พรอมติดต้ังปายเตือนขณะกอสรางจํานวน 2
ปาย และปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน
1 ปาย ตามรูปแบบและขอกําหนดขององคการ
บริหารสวนตําบลนาแว


