
แผนงาน

งาน/
โครงการ

รายการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน

งบประมาณ
ปีต่อไป

งานที่เสร็จ
ภายในปี  

2555
จัดซื้อ

จัด
จ้าง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา

มี() ไม่มี()

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะลง
นามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมี
การส่งมอบปี

............
(เดือน/ปี)

งบประมาณที่
ได้รับการ

อนุมัติในปี......
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

1 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 1

โครงสร้าง ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว  โครงการ    มี.ค.-55 เม.ย.-55 มิ.ย.-55 0.551

พ้ืนฐาน

2 งานบ าบัด โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1

น้ าเสีย บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    มี.ค.-55 เม.ย.-55 มิ.ย.-55 0.3285

อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

3 งานส่งเสริม โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 1

และฯ บ้านวังยาว   หมู่ที่ 3  ต าบลคลองหินปูน โครงการ    พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ส.ค.-55 0.3945

 อ าเภอวังน้ าเย็น   จังหวัดสระแก้ว

4 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   บ้านโนนสมบัติ 1

โครงสร้าง หมู่ที่ 4   ต าบลคลองหินปูน โครงการ    มี.ค.-55 เม.ย.-55 มิ.ย.-55 0.3225

พ้ืนฐาน  อ าเภอวังน้ าเย็น   จังหวัดสระแก้ว

ลายมือชื่อ.....ธนวัฒน์   พรทิพย์.........ผู้จัดท า ลายมือชื่อ.............สายชล   กลัดบุบผา..............ผู้รับผิดชอบ

ซื่อ(...................นายธนวัฒน์   พรทิพย์......................) ซื่อ(..................นายสายชล   กลัดบุบผา.....................)

ต าแหน่ง...........เจ้าพนักงานพัสดุ................................. ต าแหน่ง....ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ   2555   (คตง.2546)

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน   กรม/จังหวัด   สระแก้ว   กระทรวง   มหาดไทย

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะงาน() วิธีการ()
ออกแบบหรือก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ



แผนงาน

งาน/
โครงการ

รายการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน

งบประมาณ
ปีต่อไป

งานที่เสร็จ
ภายในปี  

2555
จัดซื้อ

จัด
จ้าง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา

มี() ไม่มี()

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะลง
นามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมี
การส่งมอบปี

............
(เดือน/ปี)

งบประมาณที่
ได้รับการ

อนุมัติในปี......
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

5 งานบริหาร โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช บ้านบ่อลูกรัง 1

งานทั่วไปฯ หมู่ที่ 6 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ก.ย.-55 0.3428

อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

6 งานส่งเสริม โครงการก่อสร้าวศาลาเอนกประสงค์ 1

และฯ บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ส.ค.-55 0.3945

อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

7 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1

โครงสร้าง บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ 8 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ส.ค.-55 0.3262

พ้ืนฐาน อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

8 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1

โครงสร้าง บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ส.ค.-55 0.3262

พ้ืนฐาน อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

ลายมือชื่อ.....ธนวัฒน์   พรทิพย์.........ผู้จัดท า ลายมือชื่อ.............สายชล   กลัดบุบผา..............ผู้รับผิดชอบ

ซื่อ(...................นายธนวัฒน์   พรทิพย์......................) ซื่อ(..................นายสายชล   กลัดบุบผา.....................)

ต าแหน่ง...........เจ้าพนักงานพัสดุ................................. ต าแหน่ง....ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ   2555   (คตง.2546)

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน   กรม/จังหวัด   สระแก้ว   กระทรวง   มหาดไทย

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะงาน() วิธีการ()
ออกแบบหรือก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ



แผนงาน

งาน/
โครงการ

รายการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน

งบประมาณ
ปีต่อไป

งานที่เสร็จ
ภายในปี  

2555
จัดซื้อ

จัด
จ้าง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา

มี() ไม่มี()

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะลง
นามใน
สัญญา

(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมี
การส่งมอบปี

............
(เดือน/ปี)

งบประมาณที่
ได้รับการ

อนุมัติในปี......
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ

(ล้านบาท)

9 งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   บ้านทรัพย์เจริญ 1

โครงสร้าง หมู่ที่ 11   ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    มี.ค.-55 เม.ย.-55 มิ.ย.-55 0.471

พ้ืนฐาน  อ าเภอวังน้ าเย็น   จังหวัดสระแก้ว

10 งานส่งเสริม โครงการลานคอนกรีตรอบศาลาพร้อมร้ัวกั้น 1

และฯ บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ต าบลคลองหินปูน  โครงการ    มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ก.ย.-55 0.2586

อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

11 งานบริหาร โครงการลานคอนกรีตรอบเมรุวัดคลองแก 1

งานทั่วไปฯ บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลคลองหินปูน โครงการ    มิ.ย.-55 ก.ค.-55 ก.ย.-55 0.3056

อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว

ลายมือชื่อ.....ธนวัฒน์   พรทิพย์.........ผู้จัดท า ลายมือชื่อ.............สายชล   กลัดบุบผา..............ผู้รับผิดชอบ

ซื่อ(...................นายธนวัฒน์   พรทิพย์......................) ซื่อ(..................นายสายชล   กลัดบุบผา.....................)

ต าแหน่ง...........เจ้าพนักงานพัสดุ................................. ต าแหน่ง....ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน.

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ   2555   (คตง.2546)

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน   กรม/จังหวัด   สระแก้ว   กระทรวง   มหาดไทย

ล าดับ
ที่

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะงาน() วิธีการ()
ออกแบบหรือก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ


