


แผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2566 แบบ ผด.2

ของ  องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 40220

ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตอง

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีการ

จัดหา

กําหนดสงมอบ

งาน (วัน)
หมายเหตุ

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท
 จํานวน  

(บาท)

หมวดคาใชสอย

1 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือรณรงคตางๆ กองคลัง งานบริหารงานคลัง       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

2 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือหรอืขอบัญญัติตาง ๆ กองคลัง งานบริหารงานคลัง       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

3 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ กองคลัง งานบริหารงานคลัง       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

4 ต.ค.65 - ต.ค.65 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง งานบริหารงานคลัง       50,000.00 เฉพาะเจาะจง 90  วัน

หมวดคาวัสดุ

5 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง       30,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

6 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง       30,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

หมวดคาครุภัณฑ

7 ม.ค 66 -ก.พ.66 ตูเหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู กองคลัง งานบริหารงานคลัง       11,400.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

8
พ.ย.65 - ธ.ค.65

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสาํนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง

กองคลัง งานบริหารงานคลัง       17,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

9 พ.ย.65 - ธ.ค.65
เคร่ืองพิมพMultifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 

เคร่ือง
กองคลัง งานบริหารงานคลัง

      10,000.00 
เฉพาะเจาะจง

30 วัน

10 พ.ย.65 - ธ.ค.65 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 8 เคร่ือง กองคลัง งานบริหารงานคลัง       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

หมวดคาใชสอย

11 ต.ค.65 -ก.ย.66 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

12 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       96,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

13 ต.ค.65 -ก.ย.66
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ
กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง

15  วัน

หมวดคาวัสดุ

14 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสํานักงาน กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

15 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน
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ลําดับท่ี
ชวงเวลาท่ีตอง

จัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

หนวยงาน
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วิธีการ
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แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท
 จํานวน  

(บาท)

16 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุกอสราง กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       30,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

17 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

18 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสนาม กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา         5,000.00 เฉพาะเจาะจง 15  วัน

19 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสํารวจ กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา         5,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

หมวดคาใชสอย

20 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงรกัษาและซอมแซม กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      100,000.00 เฉพาะเจาะจง 60  วัน

หมวดคาครุภัณฑ

21 ต.ค.65 -ก.ย.66 ครุภณัฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา         2,600.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง

22 ต.ค.65 -ก.ย.66 ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.ศรีสุข กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      480,000.00 เฉพาะเจาะจง 90 วัน

23 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      380,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

24 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 14 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      119,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

25 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      399,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

26 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      463,000.00 เฉพาะเจาะจง 60  วัน

27 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนนสูแหลงเกษตร หมูที่ 12 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา       95,000.00 เฉพาะเจาะจง 60  วัน

28 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางถนนสูแหลงเกษตร หมูที่ 11 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      422,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

29 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูท่ี 13 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      400,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

30 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      496,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

31 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. และขยายถนน คสล. หมูที่ 1 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      400,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

32 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 12 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      250,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

33 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      350,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

34 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. หมูที่ 7 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      400,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน
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35 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางวางทอระบายนํ้า คสล. หมูที่ 9 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      466,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

36 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางวางทอระบายนํ้า คสล.และขยายถนน คสล. อบต.ศรีสุข กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      190,000.00 เฉพาะเจาะจง 90 วัน

37 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางหองน้ํา ภายในบริเวณ ศพด. อบต.ศรีสุข กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา      300,000.00 เฉพาะเจาะจง 90 วัน

38 ต.ค.65 -ก.ย.66 กอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 400000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

39
ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปรับปรุงซอมแซม บํารุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต 

ถนนลาดยาง หมูท่ี 1-15

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 100000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

40
ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปรับปรุงซอมแซม คลองสงนํ้าชลประทานคลองใสไก ตาม

ภารกิจถายโอนจากกรมชลประทาน

กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 100000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

41 ต.ค.65 -ก.ย.66 ปรับปรุงผิวทาง คสล. หมูที่ 6 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 350000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

42 ต.ค.65 -ก.ย.66 ปรับปรุงผิวทาง คสล. หมูที่ 8 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 380000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

43 ต.ค.65 -ก.ย.66 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที ่14 กองชาง อุตสาหกรรมและการโยธา 300000 เฉพาะเจาะจง 60 วัน

หมวดคาใชสอย
44 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

ตลอดทั้งป

45 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบริหารจัดการและกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต.ศรีสุข สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 60000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

46 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 192000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

47 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาบริการพนักงานประจํารถกูชีพกูภัยฉุกเฉิน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 768000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

48 ต.ค.65 -ก.ย.66 รายจายจางเหมาพนักงานขับรถยนตสวนกลาง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 288000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

49 ต.ค.65 -ก.ย.66 รายจายคาจางเหมาเก็บขยะ จํานวน 3 อัตรา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 252000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

50 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาพนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 192000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

51 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงรกัษาและซอมแซม สาํนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

52 ต.ค.65 -ก.ย.66 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

53 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในการจัดประชุม สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
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54 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

55 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 40000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

56 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน สํานักปลัด แผนงานบรหิารงานทั่วไป 300000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

57 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในการเลือกต้ัง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

58 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาลงทะเบียนในการอบรม ฯลฯ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

59 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

60 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการเขาคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

61 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปกปองสถาบันฯ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

62 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร อปพร. สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

63 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของอบต.ศรีสุข สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาวัสดุ

64 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

65 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

66 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุงานบานงานครัว สาํนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

67 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุกอสราง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

68 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

69 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

70 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

71 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาสาธารณูปโภค

72 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาไฟฟา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

73 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบริการโทรศพัท สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

74 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบริการไปรษณีย สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

75 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

76 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาเชาพ้ืนท่ีเวบ็ไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ สํานักปลัด แผนงานบรหิารงานทั่วไป 15000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
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หมวดคาครุภัณฑ

77 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองเสยีงกลางแจง พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

78 ต.ค.65 -ก.ย.66 ครุภณัฑคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบรหิารงานทั่วไป 17000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

79 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือLED ขาวดํา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

80 ต.ค.65 -ก.ย.66 คอมพิวเตอรโนตบุคสาํนักปลัด สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 22000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

81 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกงานประมวลผล 1 เคร่ือง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 22000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

82 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 34000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

83 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือLED ขาวดํา สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

84 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เคร่ือง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5200 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

85 ต.ค.65 -ก.ย.66 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาใชสอย

86 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาซอมแซม วัสดุ/ครุภัณฑ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

87 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

88 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาลงทะเบียนในการอบรม ฯลฯ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

89 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

90 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการฝกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาวัสดุ

91 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

92 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

93 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

94 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 45000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

95 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

96 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุจราจร สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาใชสอย
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97 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงรกัษาและซอมแซมครุภณัฑ สํานักปลัด แผนงานสาธารณสขุ 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

98 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 3RS การใชนอย ใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหมสํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

99 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 60000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาวัสดุ

100 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 120000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

101 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาใชสอย

102 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการจัดเก็บขอมูลของหมูบาน/จัดทําแผนชุมชนตําบลศรีสุข สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 5000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

103 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการเยาวชนไทยหวงใยผูสูงอายุ สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

104 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการสงเคราะหผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาต,ิภัยพิบัต ิและอ่ืน สๆํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

105 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการสงเสริมการพัฒนาศกัยภาพผูสูงอายุ สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาใชสอย

106 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน 30000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

107 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน 20000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

108 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาบริการ พนักงานจางและคนงานทั่วไป 1 อัตรา สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน 96000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

109 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการฝกอาชีพแกประชาชนในตําบลศรีสุข สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

คาวัสดุ

110 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

คาใชสอย

111 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 10000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

112 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50000 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

คาใชสอย
113 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       96,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน
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114 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถตูรับสงเด็กนักเรียน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       96,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

115 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาจางเหมาบริการพนักงานความสะอาดภายใน ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       96,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

116 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาถายเอกสาร,เขาปกหนังสือตางๆ,แผนการจัดประสบการณและอื่นๆ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

117 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาเบ้ียประกันภัยตางๆ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

118 ต.ค.65 -ก.ย.66 จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

119 ต.ค.65 -ก.ย.66 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

120 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงรกัษาและซอมแซม (กองการศกึษา) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

121 ส.ค.-66 โครงการกิจกรรมวันสาํคัญของชาต ิ(วันแมแหงชาต)ิ ของ ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

122 พ.ค.-66 โครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็ก ของ ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

123 ม.ีค.-66 โครงการประชุมผูปกครองเด็ก และคณะกรรมการบริหาร ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

124 เม.ย.66 -พ.ค..66 โครงการผลิตส่ือการสอนของ ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

125 พ.ย.65 - ธ.ค.65 โครงการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

126 ก.พ.66 - ม.ีค.66 โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

127 ต.ค.65 -ก.ย.66 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.ศรีสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา      883,600.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

128 ก.พ.66 - ม.ีค.66 โครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของ ศพด. งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

129 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาบํารุงรกัษาและซอมแซม (ศพด.) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       30,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

คาวัสดุ
130 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุสํานักงาน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

131 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา         5,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

132 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุงานานงานครัวเพ่ือจายเปนคาวสัด ุเชน น้ํายาถูพ้ืน นํ้ายาดับกลิ่น ไมกวาดและอ่ืนๆ งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       70,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

133 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาอาหารเสริม (นม) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา     1,829,552.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

134 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุกอสราง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

135 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       10,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

136 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

137 ต.ค.65 -ก.ย.66 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา       20,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน

หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง
138 ต.ค.65 -ก.ย.66 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา      100,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน

คาใชสอย
139 ธ.ค.-65 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาศรีสุขเกมส งานกีฬาและนันทนาการ      200,000.00 เฉพาะเจาะจง 15 วัน
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