
แผนการจดัหาพสัด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 

 

ล ำดั
บที ่

ช่วงเวลำทีต่อ้ง
เริม่จดัหำ 

รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) 
หน่วยงำน
เจำ้ของ
เงนิ 

งบประมำณ เงนินอกงบประมำณ 

วธิกีำรจดัหำ 
ก ำหนด
สง่มอบ 
(วนั) 

หมำย
เหตุ 

แผนงำน/
งำน/

โครงกำร 

จ ำนวน 
(บำท) 

ประเภท 
จ ำนวน 
(บำท) 

  ค่ำใชส้อย         
   กองพสัดุ แผนงำน       
1 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร และ บรหิำร

ทัว่ไป 
400,000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

   ทรพัยส์นิ        
2 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
กองพสัดุ แผนงำน 30,000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

และ บรหิำร
ทัว่ไป 

      

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ ทรพัยส์นิ        
           
3 ต.ค.64-ต.ค.65              ค่ำวสัด ุ กองพสัดุ แผนงำน 400,000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      



   ทรพัยส์นิ        
4 ต.ค.64-ต.ค.65             ค่ำคุภณัฑ ์ กองพสัดุ แผนงำน    เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
         ครุภณัฑส์ ำนกังำน และ บรหิำร

ทัว่ไป 
793,000      

  จดัซือ้เครื่องปรบัอำกำศแบบ
แยก 

ทรพัยส์นิ        

  สว่น แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน         
           
5 ต.ค.64-ต.ค.65     ครุภณัฑก์ำรเกษตร กองพสัดุ แผนงำน 23,000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  เครื่องปัม้สบูน ้ำบำดำล(แบบ

จุ่ม) 
และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

  จ ำนวน 1 เครื่อง ทรพัยส์นิ        
           
6 ต.ค.64-ต.ค.65      ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ กองพสัดุ แผนงำน 22000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ค่ำเครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

  ส ำหรบังำนประมวลผล 1 
เครื่อง 

ทรพัยส์นิ        

           
7 ต.ค.64-ต.ค.65       ค่ำใชส้อย กองพสัดุ แผนงำน       
  รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
และ บรหิำร

ทัว่ไป 
20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  



  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

ทรพัยส์นิ        

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
           
8 ต.ค.64-ต.ค.65      ค่ำใชส้อย         
  รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร กองพสัดุ แผนงำน 110000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
9 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
กองพสัดุ แผนงำน 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

และ บรหิำร
ทัว่ไป 

      

  อื่นๆ ทรพัยส์นิ        
           
10 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม กองพสัดุ แผนงำน 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
11 ต.ค.64-ต.ค.65          ค่ำวสัดุ         
       วสัดุส ำนกังำน กองพสัดุ แผนงำน 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร       



ทัว่ไป 
   ทรพัยส์นิ        
12 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุคอมพวิเตอร ์ กองพสัดุ แผนงำน 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
13 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำครุภณัฑส์ ำนกังำน กองพสัดุ แผนงำน 95600   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
14 ต.ค.64-ต.ค.65 -ตูเ้กบ็เอกสำรบำนเลื่อนกระจก กองพสัดุ แผนงำน 3600   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  มขีนำด 41*120*88 ซม. และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

  จ ำนวน 1 หลงั ทรพัยส์นิ        
           
15 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำตูเ้หลก็เกบ็เอกสำรแบบ 4  กองพสัดุ แผนงำน 6900   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ลิน้ชกั (มอก.) จ ำนวน 1 หลงั และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
16 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำตูเ้หลก็เกบ็เอกสำรแบบเปิด กองพสัดุ แผนงำน 23600   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  2 บำน (มอก.) จ ำนวน 4 หลงั และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      



  หลงัละ 5900 บำท ทรพัยส์นิ        
           
17 ต.ค.64-ต.ค.65    ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ กองพสัดุ        
  ค่ำเครื่องคอมพวิเตอร ์ส ำหรบั และ แผนงำน 22000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  งำนประมวลผลจ ำนวน 1 

เครื่อง 
ทรพัยส์นิ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

18 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำเครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค กองพสัดุ แผนงำน 22000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   จ ำนวน1เครื่อง และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
19 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำเครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้ม 
กองพสัดุ แผนงำน 7500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพจ์ ำนวน1
เครื่อง 

และ บรหิำร
ทัว่ไป 

      

   ทรพัยส์นิ        
20 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรอืLED กองพสัดุ แผนงำน 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ขำวด ำจ ำนวน 1 เครื่อง และ บรหิำร

ทัว่ไป 
      

   ทรพัยส์นิ        
21 ต.ค.64-ต.ค.65            ค่ำใชส้อย  แผนงำน 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ตรวจสอบ ควบคุมภำย       
   ภำยใน ในและตรวจ       



    สอบภำยใน       
           
22 ต.ค.64-ต.ค.65          ค่ำครุภณัฑ ์ ตรวจสอบ แผนงำน 8000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
       ครุภณัฑส์ ำนกังำน ภำยใน ควบคุมภำย       
  -ค่ำเกำ้อีท้ ำงำนแบบมพีนกัพงิ  ในและตรวจ 3500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ส ำหรบัพนกังำนสว่นทอ้งถิน่  สอบภำยใน       
  ระดบัวชิำกำร ต ำแหน่ง นกัวชิำ         
  กำรตรวจสอบภำยใน         
  ปรบัสงู-ต ่ำได ้จ ำนวน 1 ตวั         
           
           
           
           
23 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำโต๊ะท ำงำนส ำหรบัพนกังำน ตรวจสอบ แผนงำน 4500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  สว่นทอ้งถิน่ ระดบัวชิำกำร ภำยใน ควบคุมภำย       
  ตัง้ตำมรำคำทอ้งถิน่ จ ำนวน1 

ตวั 
 ในและตรวจ       

    สอบภำยใน       
           
24 ต.ค.64-ต.ค.65          ค่ำใชส้อย ตรวจสอบ งำนป้องกนั 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
ภำยใน และบรรเทำ       



  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

 สำธำรณภยั       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
           
25 ต.ค.64-ต.ค.65 -รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
ส ำนกัปลดั งำนป้องกนั 60000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

 และบรรเทำ       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ  สำธำรณภยั       
           
26 ต.ค.64-ต.ค.65          ค่ำวสัดุ ส ำนกัปลดั งำนป้องกนั 156500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ  และบรรเทำ       
    สำธำรณภยั       
           
           
27 ต.ค.64-ต.ค.65 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำค่ำจดัซือ้วสัดุ

ไฟ 
ส ำนกัปลดั งำนป้องกนั 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  ฟ้ำและวทิยุ  และบรรเทำ       
    สำธำรณภยั       
           
           
28 ต.ค.64-ต.ค.65   วสัดุเครื่องแต่งกำย ส ำนกัปลดั งำนป้องกนั 100000   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 



  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเครื่องแต่งกำย  และบรรเทำ       
  ชุดฝึก อปพร. หรอืชุดปฎบิตั ิ  สำธำรณภยั       
  งำน อปพร.         
           
29 ต.ค.64-ต.ค.65  วสัดุเครื่องดบัเพลงิ ส ำนกัปลดั งำนป้องกนั 36500   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ  และบรรเทำ       
  เครื่องดบัเพลงิ  สำธำรณภยั       
           
30 ต.ค.64-ต.ค.65         ค่ำใชส้อย กองกำร งำนกำร 95000   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
           
31 ต.ค.64-ต.ค.65 -รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 
  และพธิกีำร ศกึษำ ศกึษำ       
           
32 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

ศกึษำ ศกึษำ       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
           
33 ต.ค.64-ต.ค.65     ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม กองกำร งำนกำร 25000   เฉพำะเจำะจง  15 วนั 



   ศกึษำ ศกึษำ       
           
           
34 ต.ค.64-ต.ค.65          ค่ำวสัดุ กองกำร งำนกำร 95000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
35 ต.ค.64-ต.ค.65      วสัดุส ำนกังำน กองกำร งำนกำร    เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวสัดุส ำนกังำน ศกึษำ ศกึษำ 30000      
           
36 ต.ค.64-ต.ค.65     วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ กองกำร งำนกำร       
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ

ไฟฟ้ำ 
ศกึษำ ศกึษำ 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  และวทิยุ         
           
37 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุงำนบำ้นงำนครวั         
  -เพือ่ใชจ่้ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้น กองกำร งำนกำร 5000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  งำนครวั ศกึษำ ศกึษำ       
           
38 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุก่อสรำ้ง         
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซื่อวสัดุอุปกรณ์ กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ก่อสรำ้ง ศกึษำ ศกึษำ       
           



39 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่         
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำ กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  และเผยแพร่ ศกึษำ ศกึษำ       
           
           
   วสัดุคอมพวิเตอร ์         
40 ต.ค.64-ต.ค.65 -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวสัดุ

คอมพวิเตอร ์
กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

   ศกึษำ ศกึษำ       
           
41 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำครุภณัฑ ์ กองกำร งำนกำร 51500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื

อเิลค็ 
ศกึษำ ศกึษำ 22000      

  ทรอนิกส ์ คอมพวิเตอร ์จ ำนวน         
   1 เครื่อง ส ำหรบังำน

ประมวลผล 
        

           
42 ต.ค.64-ต.ค.65 -ค่ำคอมพวิเตอร ์โน๊ตบุ๊ค 

ส ำหรบั 
กองกำร งำนกำร 22000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  งำนประมวลผล ศกึษำ ศกึษำ       
  จ ำนวน 1 เครื่อง         
           



43 ต.ค.64-ต.ค.65 -ค่ำเครื่องพมิพ ์แบบฉีดพรอ้ม กองกำร งำนกำร 7500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ตดิตัง้ จ ำนวน 1 เครื่อง ศกึษำ ศกึษำ       
           
44 ต.ค.64-ต.ค.65     ค่ำใชส้อย กองกำร งำนกำร 1435600   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    ศกึษำ       
           
45 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรทัว่ไป กองกำร งำนกำร 250000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
46 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

ศกึษำ ศกึษำ       

           
47 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรจดั กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  กจิกรรมเฝ้ำระวงัเดก็จมน ้ำ ศกึษำ ศกึษำ       
           
48 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรจดั กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  กจิกรรมวนัพอ่แห่งชำต ิ ศกึษำ ศกึษำ       
           
49 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรจดั กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  กจิกรรมวนัแม่แห่งชำต ิ ศกึษำ ศกึษำ       



           
50 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำม กองกำร งำนกำร 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรสง่เสรมิศกัยภำพครู ศกึษำ ศกึษำ       
  ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็จ ำนวน3

ศูนย ์
        

           
51 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำม กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรสนำมเดก็เลก็สรำ้งปัญ ศกึษำ ศกึษำ       
  ญำของศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ใน         
  สงักดั         
           
52 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำม กองกำร งำนกำร 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรอบรมคุณธรรม

จรยิธรรม 
ศกึษำ ศกึษำ       

  เดก็และเยำวชน         
           
           
           
53 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำม กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ผู ้ ศกึษำ ศกึษำ       
  ปกครองของศพด.จ ำนวน 3 

ศูนย ์
        



           
54 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกจิกรรม กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ตำมโครงกำรวดั ประชำรฐั  ศกึษำ ศกึษำ       
  สรำ้งสุข         
           
55 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดนิทำงไป กองกำร งำนกำร 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  รำชกำร ศกึษำ ศกึษำ       
           
56 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรปรบัปรุงภูมิ

ทศัน์ 
กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  ศพด. 3 ศุนย ์ ศกึษำ ศกึษำ       
           
57 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรสง่เสรมิ

กจิกรรม 
กองกำร งำนกำร 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  เดก็และเยำวชน ศกึษำ ศกึษำ       
           
58 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยสง่เสรมิกจิกรรมเดก็ กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  และเยำวชนในวนัต่อตำ้นยำ ศกึษำ ศกึษำ       
  เสพตดิ         
           
59 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม กองกำร งำนกำร 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       



           
60 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย

กำร 
กองกำร งำนกำร 163200   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  บรหิำรสถำนศกึษำ(ค่ำจดักำร ศกึษำ ศกึษำ       
  เรยีนกำรสอน)         
           
61 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย

กำร 
กองกำร งำนกำร 493920   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  บรหิำรสถำนศกึษำ(ค่ำจำ้งเหมำ ศกึษำ ศกึษำ       
  ประกอบอำหำรกลำงวนัศูนย ์         
  พฒันำเดก็เลก็)         
           
62 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย

กำร 
กองกำร งำนกำร 108480   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  บรหิำรสถำนศกึษำ (ค่ำใชจ่้ำย
ใน 

ศกึษำ ศกึษำ       

  กำรจดักำรศกึษำส ำหรบัศูนย ์         
  พฒันำเดก็เลก็)         
           
63 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำบ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           



64 ต.ค.64-ต.ค.65    ค่ำวสัด ุ         
  -วสัดุส ำนกังำน กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
65 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
66 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุงำนบำ้นงำนครวั กองกำร งำนกำร 1055167   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  (ค่ำอำหำรเสรมินม) ศกึษำ ศกึษำ       
           
67 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุก่อสรำ้ง กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
68 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุวทิยำศำสตรห์รอื

กำรแพทย ์
กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

   ศกึษำ ศกึษำ       
           
69 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุกำรเกษตร กองกำร งำนกำร 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
70 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       



           
71 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุคอมพวิเตอร ์ กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
72 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุกำรศกึษำ กองกำร งำนกำร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
73 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุเครื่องดบัเพลงิ กองกำร งำนกำร 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
      ค่ำครุภณัฑ ์ กองกำร งำนกำร 108000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
74 ต.ค.64-ต.ค.65 ครุภณัฑส์ ำนกังำน ศกึษำ ศกึษำ       
  -เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจดัซือ้ตูเ้กบ็  งำนกำร 5500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  เอกสำร ขนำด 40 ช่อง  ศกึษำ       
  จ ำนวน 1หลงั         
           
75 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำชุดโต๊ะโรงอำหำรสแตนเลส กองกำร งำนกำร 39600   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  พรอ้มเกำ้อีไ้มร้ะแนง จ ำนวน2

ตวั 
ศกึษำ ศกึษำ       

           
76 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำตูเ้กบ็ของเล่นเดก็แบบไม ้ กองกำร งำนกำร 14000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ขนำด 10 ช่อง 2ชัน้ ศกึษำ ศกึษำ       
           



77 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำตูเ้กบ็เอกสำรบำนเลื่อน
กระจก 

กองกำร งำนกำร 7200   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  จ ำนวน 2 หลงั ศกึษำ ศกึษำ       
           
78 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำโต๊ะท ำงำนระดบั 1-2 พรอ้ม กองกำร งำนกำร 2200   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  เกำ้อีท้ ำงำน จ ำนวน 1 ชุด ศกึษำ ศกึษำ       
           
79 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำพดัลมตดิเพดำน จ ำนวน4ตวั กองกำร งำนกำร 6000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ ศกึษำ       
           
80 ต.ค.64-ต.ค.65 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั         
  -ค่ำตูก้บัขำ้ว จ ำนวน 2ชุดๆละ กองกำร งำนกำร 9000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  4500 บำท ศกึษำ ศกึษำ       
           
81 ต.ค.64-ต.ค.65      ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์         
  -ค่ำเครื่องคอมพวิเตอรA์llinone กองกำร งำนกำร 17000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  จ ำนวน 1 เครื่อง ศกึษำ ศกึษำ       
           
82 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำเครื่องพมิพ ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้ม 
กองกำร งำนกำร 7500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพจ์ ำนวน1
เครื่อง 

ศกึษำ ศกึษำ       



           
83 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย สำธำรณสุข สำธำรณสุข 259800   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
  -ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรตำม

โครงกำร 
สำธำรณสุข สำธำรณสุข 25000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  ส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัวแ์ละขึน้         
  ทะเบยีนสตัว ์         
           
84 ต.ค.64-ต.ค.65 -ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรผูป้ฎบิตั ิ สำธำรณสุข สำธำรณสุข 184800   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  หน้ำทีบ่รกิำรทำงกำรแพทย์         
  ฉุกเฉิน         
           
85 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
        

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

        

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
  -ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินตำม สำธำรณสุข สำธำรณสุข 25000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรสตัวป์ลอดโรคคน

ปลอด 
        

  ภยัจำกพษืสุนัขบำ้         
           



86 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรตำม สำธำรณสุข สำธำรณสุข 25000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โครงกำรอบรมใหม้คีวำมรูข้อง         
  ชุมชนดำ้นสุขำภบิำลและสิง่         
  แวดลอ้ม         
           
87 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำวสัดุ สำธำรณสุข สำธำรณสุข 525500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
           
88  วสัดุวทิยำศำสตรห์รอื

กำรแพทย ์
สำธำรณสุข สำธำรณสุข 52200   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

           
89 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำครุภณัฑ ์ สำธำรณสุข สำธำรณสุข 9500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ครุภณัฑว์ทิยำศำสตร์

กำรแพทย ์
        

  -ค่ำบอรด์เคลื่อนยำ้ยผูบ้ำดเจบ็ สำธำรณสุข สำธำรณสุข 9500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  พรอ้มหมอนรองคอและสำยรดั         
           
90 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย สวสัดกิำร สงัคม 60000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       
           
91 ต.ค.64-ต.ค.65 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร         
  ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร สวสัดกิำร สงัคม 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       



           
           
           
           
92 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดนิทำงไป สวสัดกิำร สงัคม 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  รำชกำร  สงเครำะห ์       
           
93 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม สวสัดกิำร สงัคม 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       
           
94 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำบ ำรุงรกัษำซ่อมแซม สวสัดกิำร สงัคม 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       
           
95 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำวสัดุ สวสัดกิำร สงัคม 40000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       
           
97 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุส ำนกังำน สวสัดกิำร สงัคม 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       
           
98 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำครุภณัฑ ์ สวสัดกิำร สงัคม 32000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    สงเครำะห ์       



           
99 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำเครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED 

ส ี
สวสัดกิำร สงัคม 15000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

    สงเครำะห ์       
           
100 ต.ค.64-ต.ค.65 เครื่องคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน สวสัดกิำร สงัคม 17000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ส ำนกังำน จ ำนวน 1 เครื่อง  สงเครำะห ์       
           
101 ต.ค.64-ต.ค.65     ค่ำใชส้อย         
  -รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
กองช่ำง เคหะและ 20000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

 ชุมชน       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
           
102 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย         
  -รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
ส ำนกัปลดั สรำ้งควำม 100000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

 เขม้แขง็       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ         
           



103 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย กองกำร กำรศำสนำ 40000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฎบิตั ิ
ศกึษำ วฒันธรรม       

  รำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำย 

 และ       

  งบรำยจ่ำยอื่นๆ  นนัทนำกำร       
           
104 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำวสัดุ         
  -วสัดุกฬีำ กองกำร กำรศำสนำ 10000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
   ศกึษำ วฒันธรรม       
    และ       
    นนัทนำกำร       
           
           
           
           
105 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย กองช่ำง อุตสำห 750000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร  กรรมและ 290000      
    กำรโยธำ       
           
106 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำวสัดุ กองช่ำง อุตสำห 460000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  -วสัดุส ำนกังำน  กรรมและ 30000      



    กำรโยธำ       
           
107 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ กองช่ำง อุตสำห 100000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
108 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุก่อสรำ้ง กองช่ำง อุตสำห 100000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
109 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุวทิยำศำสตรห์รอื

กำรแพทย ์
กองช่ำง อุตสำห 150000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  

    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
110 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุคอมพวิเตอร ์ กองช่ำง อุตสำห 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
           
111 ต.ค.64-ต.ค.65 วสัดุอื่นๆ กองช่ำง อุตสำห 50000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       



           
112 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำครุภณัฑ ์ กองช่ำง อุตสำห 89500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  ครุภณัฑก์ำรเกษตร  กรรมและ       
  -ค่ำจดัซือ้เครื่องปัม้น ้ำแบบหอย  กำรโยธำ 80000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
  โขง่ จ ำนวน 4 เครื่องๆละ          
  20000 บำท          
           
113 ต.ค.64-ต.ค.65 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั  อุตสำห       
    กรรมและ       
  -ค่ำเครื่องตดัหญำ้แบบขอ้แขง็ กองช่ำง กำรโยธำ 9500   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
           
114 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย         
  รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดซ้ึง่บรกิำร กองช่ำง อุตสำห 100000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
115 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำบ ำรุงรกัษำซ่อมแซม กองช่ำง อุตสำห 436133   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
           



116 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง กองช่ำง อุตสำห 1279000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  
    กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
117 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรปรบัปรุงซ่อมแซม

ศำลำ 
กองช่ำง อุตสำห 200000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  

  ประชำคมหมู่บำ้น หมู่ที ่4  กรรมและ       
  บำ้นหนองฮงัแหลว  กำรโยธำ       
           
118 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล.

ภำย 
กองช่ำง อุตสำห 150000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  

  ในหมู่บำ้น สำยบำ้นสำยสุพฒั  กรรมและ       
  พลทำ –บำ้นนำยนิยม พนัธ์สำ  กำรโยธำ       
  หมู่6 บำ้นนำด ี         
           
119 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. 

สำย 
กองช่ำง อุตสำห 200000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  

  โรงเรยีนบำ้นสรำ้งฟำก -วดัป่ำ
ชยั 

 กรรมและ       

  มงคล หมู่ที ่7 บำ้นสรำ้งฟำก  กำรโยธำ       
           
120 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. กองช่ำง อุตสำห 200000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  



  สำยวงักกข่ำ –วดัป่ำกุดนำขำม   กรรมและ       
  หมู่ที ่9 บำ้นกุดนำขำม  กำรโยธำ       
           
           
           
           
121 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล. กองช่ำง อุตสำห 200000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  
  โดยแอดฟัสตกิจำกหน้ำศูนย ์  กรรมและ       
  เรยีนรูก้ำรเกษตร หมู่ที ่5  กำรโยธำ       
  หน้ำบำ้นอำจำรยเ์ฉลยีว วนัดกึ         
   หมู่ที ่5 บำ้นแกด ำ         
           
122 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรปรบัปรุงถนน คสล. กองช่ำง อุตสำห 157000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  
  โดยแอสฟัสตกิภำยในหมู่บำ้น  กรรมและ       
  หมู่ที ่10 บำ้นโนนค ำพฒันำ  กำรโยธำ       
           
123 ต.ค.64-ต.ค.65 โครงกำรปรบัปรุงระประปำหมู่ กองช่ำง อุตสำห 172000   เฉพำะเจำะจง 60 วนั  
  บำ้น หมู่ที ่11 บำ้นสรำ้งฟำก  กรรมและ       
    กำรโยธำ       
           
124 ต.ค.64-ต.ค.65 ค่ำใชส้อย ส ำนกัปลดั กำรเกษตร 30000   เฉพำะเจำะจง 15 วนั  



  ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรของ         
  ศูนยเ์รยีนรูก้ำรเกษตรต ำบล         
  เจรญิศลิป์         
           
           
           
           
           

 

 


