
แบบ ผด.3

(  /  )  งวดที ่1 (ตลุาคม - มีนาคม)
(     )  งวดที ่2 (เมษายน - มิถนุายน)
(     )  งวดที ่3 (กรกฎาคม - กนัยายน)

ล าดบั แผนงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

1 จดัซือ้โตะ๊ท างานระดบัปฏิบตังิานจ านวน 1 ชดุ ส  านกัปลดั งบประมาณ 6,000        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

2 จดัซือ้เกา้อีท้  างานแบบลอ้เลือ่น จ  านวน 1 ตวั ส  านกัปลดั งบประมาณ 6,000        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

3 จดัซือ้อปุกรณอ์่านบตัรแบบอเนกประสงค์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 4,900        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
(smart Card Reader) จ านวน 7 เครือ่ง กนัยายน 2563

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์

                                              แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

                                                                        ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรดีอนไชย

หมวดครุภณัฑ/์ทีด่ินสิ่งก่อสรา้ง แหลง่เงิน งบประมาณ
วิธีการ คณุลกัษณะ

หมายเหตุ

 ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.
             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

1 จดัซือ้ตูเ้หลก็ขนาด 2 บาน จ านวน 2 หลงั ส  านกัปลดั งบประมาณ 11,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

2 จดัซือ้ตูบ้านเลือ่นกระจก จ านวน 1 หลงั ส  านกัปลดั งบประมาณ 5,500        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

3 จดัซือ้เกา้อีท้  างานแบบลอ้เลือ่น จ  านวน 6 ตวั ส  านกัปลดั งบประมาณ 18,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

4 จดัซือ้พดัลมตดิผนงั จ  ำนวน 4 ตวั ส านกัปลดั งบประมาณ 12,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

5 จดัซือ้ล  ำโพงขยำยเสยีง จ  ำนวน 1 ชดุ ส านกัปลดั งบประมาณ 10,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

6 จดัซือ้เครือ่งท  ำน ำ้รอ้นน ำ้เย็น จ  ำนวน 1 เครือ่ง ส านกัปลดั งบประมาณ 10,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

7 จดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรส์  ำหรบังำนประมวลผล ส านกัปลดั งบประมาณ 22,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

8 จดัซือ้เครือ่งพิมพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED ส านกัปลดั งบประมาณ 2,600        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ขำวด ำ กนัยายน 2563

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์
 ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                                  ลงช่ือ .……………..………ปลดั อบต.

             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์
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รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ
คณุลกัษณะ



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

9 จดัซือ้ตวัหลอ่ตวัอยำ่งคอนกรตี กองช่าง งบประมาณ 7,000        ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

10 จดัซือ้เครือ่งท  ำน ำ้รอ้นน ำ้เย็น กองช่าง งบประมาณ 10,000      ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

11 โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็หมูท่ี ่1 กองช่าง งบประมาณ 296,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บำ้นป่ำรวก กนัยายน 2563

12 โครงกำรพฒันำระบบประปำหมูบ่ำ้นหมูท่ี ่10 กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บำ้นมอ่นหนิแกว้ กนัยายน 2563

13 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ กองช่าง งบประมาณ 302,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
รูปตวัยหูมูท่ี ่2 บา้นมอ่นมะปราง กนัยายน 2563

14 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็หมู ่3 กองช่าง งบประมาณ 366,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บา้นแมล่อยหลวง กนัยายน 2563

15 โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 กองช่าง งบประมาณ 275,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บา้นหนองเลยีบ กนัยายน 2563

16 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 กองช่าง งบประมาณ 280,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บา้นป่าตงึงาม กนัยายน 2563

                        (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์    (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

คณุลกัษณะ
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รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี ่7 ส านกัปลดั งบประมาณ 265,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บา้นใหมแ่มล่อย  กนัยายน 2563

 
14 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ส านกัปลดั งบประมาณ 273,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /

บา้นมอ่นหลวง กนัยายน 2563

โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ส านกัปลดั งบประมาณ 287,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
บา้นมอ่นหลวง กนัยายน 2563

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบล ส านกัปลดั งบประมาณ 200,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น ส  านกัปลดั งบประมาณ 200,000    ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

 

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์              (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์
    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.

คณุลกัษณะ
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รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

17 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั ส  านกัปลดั งบประมาณ 30,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง ส  านกัปลดั งบประมาณ 10,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

19 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส  านกัปลดั งบประมาณ 200,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

20 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 80,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
 -คา่ทรายอะเบท กนัยายน 2563
 - คา่น า้ยาเคมีป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก
 - คา่วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับา้  

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์              (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

-5-

รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
คณุลกัษณะวิธีการ

หมายเหตุ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

21 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร ส านกัปลดั งบประมาณ 10,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

22 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ส  านกัปลดั งบประมาณ 50,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

23 จดัซือ้วสัดกีุฬา ส านกัปลดั งบประมาณ 50,000.00 ตลุาคม 2552 -   /   /   /
กนัยายน 2553

24 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 20,000.00 ตลุาคม 2552 -   /   /   /
กนัยายน 2553

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์              (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

คณุลกัษณะ
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รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

25 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 20,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

26 จดัซือ้วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ ส  านกัปลดั งบประมาณ 10,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

27 จดัซือ้ครุภณัฑส์  านกังาน ส านกัปลดั งบประมาณ 30,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

28 จดัซือ้ครุภณัฑก์ารเกษตร ส านกัปลดั งบประมาณ 63,300.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

29 จดัซือ้ครุภณัฑก์่อสรา้ง ส  านกัปลดั งบประมาณ 40,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์              (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

คณุลกัษณะ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.

หมายเหตุ

-7-

รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

30 จดัซือ้ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ส  านกัปลดั งบประมาณ 15,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

31 จดัซือ้ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ส  านกัปลดั งบประมาณ 26,200.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

32 จดัซือ้ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 30,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

33 จดัซือ้จอคอมพิวเตอร์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 5,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

34 คา่ซ่อมบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 10,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์
    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.
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รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ
คณุลกัษณะ

             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

35 ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ ส  านกัปลดั งบประมาณ 50,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

36 โครงการเลีย้งรบัรองขา้ราชการตรวจงาน สว่นการคลงังบประมาณ 10,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

37 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน สว่นการคลงังบประมาณ 300,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ทรพัยส์นิ ระยะที ่2  กนัยายน 2563

38 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน สว่นการคลงังบประมาณ 50,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

39 จดัซือ้ครุภณัฑส์  านกังาน สว่นการคลงังบประมาณ 150,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

               (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์

คณุลกัษณะ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.

รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ

             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

 - 8 - 



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

40 จดัซือ้ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สว่นการคลงังบประมาณ 25,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
จดัซือ้ตู ้2 ลิน้ชกั จ  านวน 1 ตวั (มอก.) กนัยายน 2563

41 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน สว่นโยธา งบประมาณ 20,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

42 โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สว่นโยธา งบประมาณ 400,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
กนัยายน 2563

43 โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลกุ สว่นโยธา งบประมาณ 200,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ภายในต าบล กนัยายน 2563

                     (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์

คณุลกัษณะ
หมายเหตุ

-9-

รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์
    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

44 คา่ใชจ้่ายในพิธีทางศาสนาและ สว่น งบประมาณ 150,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ประเพณีตา่ง ๆ การศกึษา กนัยายน 2563

45 คา่ใชจ้่ายรกัษาซ่อมแซมทรพัยส์นิ สว่น งบประมาณ 150,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การศกึษา กนัยายน 2563

46 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน สว่น งบประมาณ 20,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
การศกึษา กนัยายน 2563

47 จดัซือ้อาหารเสรมิ(นม) สว่น งบประมาณ 770,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
การศกึษา กนัยายน 2563

                      (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์

คณุลกัษณะ

             (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

-10-

รายการ/จ านวน (หนว่ย แหลง่เงิน จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุ

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.



ล าดบั หนว่ยงาน ช่วงเวลาทีต่อ้งเริม่ ก าหนดสง่มอบของ ลงนามสญัญา

ที่ เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน ซือ้ จา้ง เจาะจง ประกวด มี ไม่มี งานงวดสดุทา้ย

48 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั สว่น งบประมาณ 382,200.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การศกึษา กนัยายน 2563

49 จดัซือ้วสัดกุารศกึษา สว่น งบประมาณ 63,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
การศกึษา กนัยายน 2563

50 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน ตรวจสอบ งบประมาณ 3,000.00 ตลุาคม 2562 -   /   /   /
ภายใน กนัยายน 2563

                      (นางสาวจฑุามาศ  รูค้รอง)                  (นางสาวศริพิร  จินะวงค)์              (นายสมบรูณ ์ มาลารตัน)์

คณุลกัษณะ

-10-

รายการ/จ านวน (หนว่ย

    ลงช่ือ………………………..เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                   ลงช่ือ…………………………..หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ                               ลงช่ือ .……………………ปลดั อบต.

จ านวน (บาท)
วิธีการ

หมายเหตุแหลง่เงิน



























































แบบ ผด. 2

ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)

หมวดวัสดุ

1 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน ส านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 100,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
 ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

2 ต.ค.62 - ก.ย.63 วสัดไุฟฟา้และวิทยุ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

3 ต.ค.60 - ก.ย.61 จดัซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

4 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

5 ต.ค.62 - ก.ย.63 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

 
6 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลื่น ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 120,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั

ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

วิธีจดัหา หมายเหตุ

                                                                                      แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย          

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ชว่งเวลา รายการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงาน ก าหนด
ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)

7 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 60,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

8 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 20,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

9 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

10 ต.ค.62 - ก.ย.63 วสัดอ่ืุนๆ ส านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 40,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

11 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน กองคลงั ดา้นบรหิารงานทั่วไป 50,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
 แผนงานบรหิารทั่วไป

12 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองคลงั ดา้นบรหิารงานทั่วไป 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
 แผนงานบรหิารทั่วไป

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
          -2-

ล าดบัที่ วิธีจดัหา หมายเหตุหมายเหตุ



ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด
ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)

13 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 50,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
 สงัคม/แผนงานการศกึษา

14 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 30,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

15 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

16 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดไุฟฟา้และวิทยุ กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

17 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้อาหารเสรมิ (นม) กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 585,781  เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

18 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดสุ  านกังาน กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 50,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
 /แผนงานเคหะและชมุชน

19 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดไุฟฟา้และวิทยุ กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 60,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
 /แผนงานเคหะและชมุชน

หมายเหตุ

-3-

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา



-4-
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)
20 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดกุ่อสรา้ง กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและ 100,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั

สงัคม/แผนงานเคหะ
และชมุชน

21 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและ 50,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานเคหะ
และชมุชน

หมวดครุภณัฑ์

22 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้โต๊ะท างานระดบัปฏิบตัิงานจ านวน 1 ชดุ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 6,000      เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

23 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เกา้อีท้  างานแบบลอ้เลื่อน จ  านวน 1 ตวั ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 6,000      เจาะจง ภายใน 7 วนั
ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

24 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้อปุกรณอ์า่นบตัรแบบอเนกประสงค์ ส  านกังาน ดา้นบรหิารงานทั่วไป 4,900      เจาะจง ภายใน 7 วนั
(smart Card Reader) จ านวน 7 เครือ่ง ปลดั อบต. แผนงานบรหิารทั่วไป

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ
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ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)
25 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้ตูเ้หลก็ขนาด 2 บาน จ านวน 2 หลงั กองคลงั ดา้นบรหิารงานทั่วไป 11,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั

แผนงานบรหิารทั่วไป

26 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้ตูบ้านเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลงั กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 5,500      เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

27 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เกา้อีท้  างานแบบลอ้เลื่อน จ  านวน 6 ตวั กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและ 18,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
สงัคม/แผนงานการศกึษา

28 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้พดัลมติดผนงั จ  ำนวน 4 ตวั กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 12,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานการศกึษา

29 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้ล  ำโพงขยำยเสยีง จ  ำนวน 1 ชดุ กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานการศกึษา

30 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เครือ่งท  ำน ำ้รอ้นน ำ้เย็น จ  ำนวน 1 เครือ่ง กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานการศกึษา

31 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรส์  ำหรบังำนประมวลผล กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 22,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานการศกึษา

32 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เครือ่งพิมพช์นิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED กองการศกึษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 2,600      เจาะจง ภายใน 7 วนั
ขำวด ำ แผนงานการศกึษา

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



-6-
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)
33 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้ตวัหลอ่ตวัอยำ่งคอนกรตี กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 7,000      เจาะจง ภายใน 7 วนั

34 ต.ค.62 - ก.ย.63 จดัซือ้เครือ่งท  ำน ำ้รอ้นน ำ้เย็น กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 10,000    เจาะจง ภายใน 7 วนั

35 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็หมู่ที่ 1 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 296,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บำ้นป่ำรวก

36 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงกำรพฒันำระบบประปำหมู่บำ้นหมู่ที่ 10 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 268,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บำ้นม่อนหินแกว้

37 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหลก็ กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 302,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
รูปตวัยหูมู่ที่ 2 บา้นม่อนมะปราง แผนงานเคหะและชมุขน

38 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็หมู่ 3 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 366,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บา้นแม่ลอยหลวง แผนงานเคหะและชมุขน

39 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 275,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บา้นหนองเลยีบ แผนงานเคหะและชมุขน

40 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 6 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 280,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บา้นป่าตงึงาม แผนงานเคหะและชมุขน

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ



-7-
ชว่งเวลา หน่วยงาน ก าหนด

ที่ตอ้งเริม่จดัหา เจา้ของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)
41 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที่ 7 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 265,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั

บา้นใหม่แม่ลอย แผนงานเคหะและชมุขน

42 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 8 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 273,000  ตกลงราคา ภายใน 7 วนั
บา้นม่อนหลวง แผนงานเคหะและชมุขน

43 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 8 กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 287,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
บา้นม่อนหลวง แผนงานเคหะและชมุขน

44 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนภายในต าบล กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 200,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานเคหะและชมุขน

45 ต.ค.62 - ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บา้น กองชา่ง ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 200,000  เจาะจง ภายใน 7 วนั
แผนงานเคหะและชมุขน

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจดัหา หมายเหตุ





                                                                    แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 1

ชว่งเวลา ก าหนด
ทีต่อ้งเริม่จดัหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) (วนั)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส ำนกังำน บริหำรงำนทัว่ไป 100,000.00     เจาะจง
2 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ " 30,000.00       เจาะจง
3 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว " 30,000.00       เจาะจง
4 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ " 10,000.00       เจาะจง
5 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน " 120,000.00     เจาะจง
6 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง " 30,000.00       เจาะจง
7 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ " 20,000.00       เจาะจง
8 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุอ่ืน " 40,000.00       เจาะจง
9 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้ำง " 30,000.00       เจาะจง

10 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑส์ ำนกังำน " 6,000.00         เจาะจง
11 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑก่์อสร้ำง " 15,000.00       เจาะจง
12 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ " 4,900.00         เจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ

          องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย          

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธีิจดัหา



แผนงานเคหะและชุมชน

13 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ เคหะและชุมชน 60,000.00       เจาะจง
14 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส ำนกังำน เคหะและชุมชน 50,000.00       เจาะจง
15 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้ำง เคหะและชุมชน 100,000.00     เจาะจง
16 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ เคหะและชุมชน 50,000.00       เจาะจง
17 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑก่์อสร้ำง เคหะและชุมชน 47,000.00       เจาะจง
18 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว เคหะและชุมชน 10,000.00       เจาะจง

แผนงานสาธารณสุข

19 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุวิทยำศำสตร์ สำธำรณสุข 60,000.00       เจาะจง
แผนงานการศึกษา

20 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุส ำนกังำน กำรศึกษำ 50,000.00       เจาะจง
21 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุก่อสร้ำง กำรศึกษำ 10,000.00       เจาะจง
22 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ กำรศึกษำ 10,000.00       เจาะจง
23 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุคอมพิวเตอร์ กำรศึกษำ 30,000.00       เจาะจง
24 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุกำรเกษตร กำรเกษตร 20,000.00       เจาะจง
25 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุกีฬำ กำรศึกษำ 50,000.00       เจาะจง
26 ต.ค.62-ก.ย.63 อำหำรเสริม(นม) กำรศึกษำ 585,781.00     เจาะจง
27 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ กำรศึกษำ 10,000.00       เจาะจง
28 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑส์ ำนกังำน กำรศึกษำ 55,500.00       เจาะจง
29 ต.ค.62-ก.ย.63 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กำรศึกษำ 24,600.00       เจาะจง
30 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง กำรศึกษำ 50,000.00       เจาะจง



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

31 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุแต่งกำย แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 100,000.00     เจาะจง
32 ต.ค.62-ก.ย.63 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ 100,000.00     เจาะจง
33 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม บริหำรงำนทัว่ไป 200,000.00     เจาะจง
34 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม กองกำรศึกษำ 50,000.00       เจาะจง
35 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม แผนงำนเคหะและชุมชน 30,000.00       เจาะจง
36 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่บ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์ บริหำรงำนทัว่ไป 100,000.00     เจาะจง
37 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ปรับปรุงประสิทธิภำพครุภณัฑร์ถดบัเพลิง บริหำรงำนทัว่ไป 150,000.00     เจาะจง
38 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่จำ้งเหมำบริกำร บริหำรงำนทัว่ไป 250,000.00     เจาะจง
39 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่จำ้งปรับปรุงดูแลเวบ็ไซดอ์บต. บริหำรงำนทัว่ไป 5,000.00         เจาะจง
40 ต.ค.62-ก.ย.64 คำ่เบ้ียประกนัภยัในกำรประกนัภยัรถรำชกำร บริหำรงำนทัว่ไป 10,000.00       เจาะจง
41 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่รับรองในกำรตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคล บริหำรงำนทัว่ไป 30,000.00       เจาะจง
42 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่เล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำ อบต. บริหำรงำนทัว่ไป 15,000.00       เจาะจง
43 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ใชจ่้ำยในพิธีทำงศำสนำและรัฐพิธี บริหำรงำนทัว่ไป 50,000.00       เจาะจง
44 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง บริหำรงำนทัว่ไป 100,000.00     เจาะจง
45 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ใชจ่้ำยในกำรศึกษำดูงำนคณะผูบ้ริหำร บริหำรงำนทัว่ไป 200,000.00     เจาะจง
46 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ใชจ่้ำยในกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน บริหำรงำนทัว่ไป 200,000.00     เจาะจง
47 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร บริหำรงำนทัว่ไป 250,000.00     เจาะจง
48 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่พวงมำลยั ช่อดอกไม ้กระเชำ้ดอกไม ้และพวงมำลำ บริหำรงำนทัว่ไป 10,000.00       เจาะจง
49 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ดำ้น พรบ.ขอ้มลูขำ่วสำร บริหำรงำนทัว่ไป 20,000.00       เจาะจง
50 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม บริหำรงำนทัว่ไป 10,000.00       เจาะจง
51 ต.ค.62-ก.ย.63 คำ่จำ้งเหมำบริกำร กำรศึกษำ 120,000.00     เจาะจง



52 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ่้ำยบริหำรสถำนศึกษำ กำรศึกษำ 569,642.00     เจาะจง
53 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรวนัเดก็แห่งชำติ กำรศึกษำ 300,000.00     เจาะจง
54 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรฝึกศึกษำแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวำ้ง กำรศึกษำ 20,000.00       เจาะจง
55 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรแขง่ขนักีฬำศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็อบต. กำรศึกษำ 30,000.00       เจาะจง
56 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรส่งเสริมพฒันำสมองส่วนหนำ้เดก็ปฐมวยั กำรศึกษำ 20,000.00       เจาะจง
57 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ สาธารณสขุ 200,000.00     เจาะจง
58 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสง่เสรมิกิจการสภาเด็กและเยาวชน แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 10,000.00       เจาะจง
59 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสง่เสรมิอาชีพการเลีย้งไก่พืน้เมืองและไก่ไข่ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 15,000.00       เจาะจง
60 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสง่เสรมิกิจกรรมศนูยพ์ฒันาครอบครวั แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 20,000.00       เจาะจง
61 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงกำรสงัคมสงเครำะห์ส ำหรับเดก็ยำกไร้ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 250,000.00     เจาะจง
62 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสง่เสรมิอาชีพและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน งานสง่เสรมิและสนบัสนนุ 50,000.00       เจาะจง
63 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสง่เสรมิอาชีพและกิจกรรมของกลุม่สตรี งานสง่เสรมิและสนบัสนนุ 20,000.00       เจาะจง

ความเขม้แข็งชมุชน เจาะจง
64 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสนบัสนนุการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ งานสง่เสรมิและสนบัสนนุ 10,000.00       เจาะจง

ความเขม้แข็งชมุชน เจาะจง
65 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรตี ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 61,400.00       เจาะจง
66 ต.ค.62-ก.ย.63 เสรมิเหล็กตวัวหีมูท่ี ่6 บา้นป่าตงึงาม แผนงานเคหะและชมุขน เจาะจง
67 ต.ค.62-ก.ย.63 การจดัการแขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา แผนงานศาสนาวฒันธรรม 100,000.00     เจาะจง

และนนัทนาการ
68 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสรงน า้พระเจา้แสนแซ่ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 20,000.00       เจาะจง
69 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการตานก๋วยสลากภตัพระธาตจุอมโป้น งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 10,000.00       เจาะจง
70 ต.ค.62-ก.ย.63 ครงการสรงน า้พระธาตปุหูลง งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 10,000.00       เจาะจง



71 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสรงน า้พระธาตจุอมโป้น ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 10,000.00       เจาะจง
72 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟไทยอิสาน-ลา้นนา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 50,000.00       เจาะจง
73 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการประเพณีหลอ่เทียน แหเ่ทียนพรรษา ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 30,000.00       เจาะจง
74 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการสืบสานประเพณีด าหวัผูส้งูอายุ ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 20,000.00       เจาะจง
75 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการงานบุญมหาชาต(ิบุญเผวส) ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 20,000.00       เจาะจง
76 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการฝึกศกึษาเพ่ืออนรุกัษส์ืบสานงานประเพณีลอยกระทงดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 30,000.00       เจาะจง
77 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กม.1 บา้นป่ารวก งานอตุสาหกรรมและโยธา 296,000.00     เจาะจง
78 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นม่อนหินแกว้งานอตุสาหกรรมและโยธา 268,000.00     เจาะจง
79 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้คอนกรตีเสรมิเหล็กรูปตวัยู งานอตุสาหกรรมและโยธา 302,000.00     เจาะจง

หมูท่ี ่2 บา้นม่อนมะปราง เจาะจง
80 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 แม่ลอย งานอตุสาหกรรมและโยธา 366,000.00     เจาะจง
81 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้นม.4บา้นหนองเลียบ งานอตุสาหกรรมและโยธา 309,000.00     เจาะจง
82 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กม.5 บา้นทุง่ตอ้ม งานอตุสาหกรรมและโยธา 275,000.00     เจาะจง
83 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้นม. 6 บา้นป่าตงึงาม งานอตุสาหกรรมและโยธา 280,000.00     เจาะจง
84 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการก่อสรา้งถนนคสล.ม.7 บา้นใหม่แม่ลอย งานอตุสาหกรรมและโยธา 265,000.00     เจาะจง
85 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้น ม.8 บา้นม่อนหลวง งานอตุสาหกรรมและโยธา 273,000.00     เจาะจง
86 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการพฒันาระบบประปาหมูบ่า้นม.ที ่9 บา้นทุง่สง่า งานอตุสาหกรรมและโยธา 287,000.00     เจาะจง
87 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนนภายในต าบลศรดีอนไชย คา่บ ารุงรกัษาทีด่ินสิง่ก่อสรา้ง 200,000.00     เจาะจง
88 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้นภายในต าบล คา่บ ารุงรกัษาทีด่ินสิง่ก่อสรา้ง 200,000.00     เจาะจง
89 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจา่ยปรบัปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสรา้งซึ่งมิใชเ่ป็นการซอ่มปกติ คา่บ  ารุงรกัษาทีด่ินสิง่ก่อสรา้ง 250,000.00     เจาะจง
90 ต.ค.62-ก.ย.63 รายจา่ยเพ่ือจา้งออกแบบจา้งควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้ก่เอกชน คา่บ ารุงรกัษาทีด่ินสิง่ก่อสรา้ง 100,000.00     เจาะจง
91 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการอบรมผูน้  าชมุชนเพ่ือการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ แผนงำนกำรเกษตร 15,000.00       เจาะจง



92 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม้ 25,000.00       เจาะจง
93 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปลกูป่าเพ่ิมพืน้ทีส่ีเขียว งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม้ 10,000.00       เจาะจง
94 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการปลกูหญา้แฝกเพ่ือลนดการพงัทลายของหนา้ดิน งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม้ 5,000.00         เจาะจง
95 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพืช งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม้ 20,000.00       เจาะจง
96 ต.ค.62-ก.ย.63 โครงการธนาคารน า้ใตด้ิน งำนอนุรักษแ์หล่งน ้ำและป่ำไม้ 100,000.00     เจาะจง


