


ล าดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือ

จัดจ้าง (เดือน/ป)ี
แหล่งของเงนิ หมายเหตุ

วสัดุส านักงาน 100,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

วสัดุส านักงาน 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

3 วสัดุส านักงาน 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

4 วสัดุส านักงาน 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

5 วสัดุส านักงาน 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

6 วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

7 วสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

8 วสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

9 วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

แผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง

1

2



ล าดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือ

จัดจ้าง (เดือน/ป)ี
แหล่งของเงนิ หมายเหตุ

10 วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

11 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

12 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

13 วสัดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ีน 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

14 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                           ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

15 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

16 วสัดุงานบา้นงานครัว 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

17 วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

18 วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

19 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

20 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยประมาณ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือ

จัดจ้าง (เดือน/ป)ี
แหล่งของเงนิ หมายเหตุ

21 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

22 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

23 วสัดุก่อสร้าง 3,000                           ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

24 วสัดุก่อสร้าง 70,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

25 วสัดุจราจร 25,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

26 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000                           กุมภาพนัธ ์- กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

27 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000                      มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

28 วสัดุอาหารเสริม (นม) 308,400                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

29 วสัดุการศึกษา 40,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

30 วสัดุการเกษตร 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

31 ค่างจ้างเหมาบริการ 120,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ



ล าดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง
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32 ค่างจ้างเหมาบริการ 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

33 ค่างจ้างเหมาบริการ 200,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

34 รายจ่ายเพื่อใหม้าซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร 40,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ งานระดับก่อนวยัเรียน

ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือ เงินนอกงบประมาณ

35 รายจ่ายเพื่อใหม้าซ่ึงบริการ 50,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

36 รายจ่ายเพื่อใหม้าซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าถ่ายเอกสาร 120,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือ เงินนอกงบประมาณ

37 ค่ารับรองและพธิกีาร 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

38 ค่ารับรองและพธิกีาร 5,000                          ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

39 ค่าของขวญั ของรางวลัในการจัดงานต่างๆ 5,000                          ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

40 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 50,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

41 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

42 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 30,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร
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43 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

44 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

45 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

46 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

47 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

48 ค่าพฒันาระบบสารสนเทศของ อบต. 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

49 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล 20,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

หรือพฒันาระบบต่าง ๆ (ประเมินความพงึพอใจ) เงินนอกงบประมาณ

50 ค่าใช้จ่ายในการขอรังวดัที่สาธารณะประโยชน์กรณี 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

พพิาทหรือขอตรวจสอบแนวเขตใหม่ เงินนอกงบประมาณ

51 โครงการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ 1,000                         มกราคม - พฤษภาคม 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

52 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 80,000                        มิถุนายน - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

53 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
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54 ค่ารับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่นหรือ 10,000                         ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เงินนอกงบประมาณ

55 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ 500,000                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ผู้บริหารทอ้งถิ่น เงินนอกงบประมาณ

56 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ 200,000                      มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ในการปฏบิติังานของพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ เงินนอกงบประมาณ

57 ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ 20,000                        ธนัวาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

58 โครงการไถกลบตอซังข้าว 20,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

59 โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพชื 20,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เศรษฐกิจ เงินนอกงบประมาณ

60 โครงการอบรมเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวต์ าบลโค้งยาง 15,000                        กรกฎาคม - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

61 โครงการอบคมจัดท าแปลงสิตเศรษฐกิจพอเพยีง 20,000                        มกราคม 65 - มีนาคม 65 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

ตามแนวพระราชด าริ เงินนอกงบประมาณ

62 โครงการอบรมเยาวชนเกษตร 20,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

63 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศษรฐกิจ 50,000                        เมษายน - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

พอเพยีง เงินนอกงบประมาณ

64 โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเหด็ 20,000                        เมษายน - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ
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65 โครงการก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน 15,000                        กรกฎาคม - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

66 โครงการคลองสวยน้ าใส 100,000                      มกราคม  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

67 โครงการรักษส่ิ์งแวดล้อม 12 สิงหาคม 10,000                        สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

68 โครงการวนัต้นไม้แหง่ชาติ 10,000                        เมษายน - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

69 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อันเนื่องมาจาก 50,000                        พฤศจิกายน 2564 - เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กันยายน 2565 เงินนอกงบประมาณ

70 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั 80,000                        ธนัวาคม 2564-เมษายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ประจ า อบต.โค้งยาง เงินนอกงบประมาณ

71 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน 30,000                        มกราคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เงินนอกงบประมาณ

72  โครงการซักซ้อมการปอ้งกันและบรรเทา 20,000                        มกราคม - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

สาธารณภยั เงินนอกงบประมาณ

73  โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.โค้งยาง 30,000                        กรกฎาคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

74 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง อปพร. อบต.โค้งยาง 50,000                        กรกฎาคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ
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75 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ 20,000                        เมษายน  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

สาธารณภยัและการปอ้งกันภยักับประชาชน เงินนอกงบประมาณ

ต าบลโค้งยาง

76 โครงการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรฯ 20,000                        เมษายน  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ส่วนร่วมของประชาชนในการออกข้อบญัญัติ เงินนอกงบประมาณ

ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

77 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 30,000                        เมษายน  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

78 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 10,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

79  โครงการส่งเสริมสุขภาพการปอ้งกันโรคติดต่อ 100,000                      กุมภาพนัธ ์ - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

โรคไม่ติดต่อและโรคติดต่ออุบติัใหม่ เงินนอกงบประมาณ

80 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ 23,400                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ เงินนอกงบประมาณ

81 โครงการสนับสนุนการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 4,680                          กุมภาพนัธ ์ - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

และขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค เงินนอกงบประมาณ

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้

82 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชนแกนน า 20,000                        กรกฎาคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

สุขภาพในการควบคุมและปอ้งกันโรค เงินนอกงบประมาณ

83 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง 160,000                      มกราคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เงินนอกงบประมาณ
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84 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ต าบลโค้งยาง 20,000                        เมษายน  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

85 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของถนน 30,000                        มกราคม - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด เงินนอกงบประมาณ

ขยะมูลฝอย

86 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 30,000                        มกราคม  - กุมภาพนัธ ์2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เงินนอกงบประมาณ

87 โครงการ อบต.พบประชาชน 10,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

88 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 30,000                        พฤษภาคม  - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

89 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลโค้งยาง 30,000                        กรกฎาคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เงินนอกงบประมาณ

90 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างความ 50,000                        มีนาคม  - พฤษภาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

เข้มแข็งของเด็ก "เยาวชนกล้าดี" อบต.โค้งยาง เงินนอกงบประมาณ

91 โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพใหก้ับ 30,000                        กรกฎาคม  - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ประชาชนต าบลโค้งยาง เงินนอกงบประมาณ

92 โครงการอบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพสตรี 25,000                        มกราคม  - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ต าบลโค้งยาง เงินนอกงบประมาณ

93 โครงการอบรมส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติ 50,000                        เมษายน  - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ของผู้สูงอายุต าบลโค้งยาง เงินนอกงบประมาณ
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94 โครงการอบรมส่งเสริมและพฒันาคนพกิาร 15,000                        พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งต าบลโค้งยาง เงินนอกงบประมาณ

95 โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพนัธุป์อ้งกัน 30,000                        เมษายน - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ ส านักปลัด

แก้ไขปญัหาเอดส์ และการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น เงินนอกงบประมาณ

96 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 10,000                        มกราคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

97 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพฒันาการ 10,000                        มิถุนายน - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

สมวยั เงินนอกงบประมาณ

98 โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง 10,000                        พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

99 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 120,000                      กุมภาพนัธ ์- เมษายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

100 โครงการประเพณีลอยกระทงพระประทปี 20,000                        พฤศจิกายน 2564 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

101 โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเข่าค่ า" 30,000                        พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

102 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็นพระปรเมน 20,000                        ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

ทรรามาธบิดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ เงินนอกงบประมาณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธเิบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระนางเจ้า
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สุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณพระบรมราชินี

103 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ 5,000                          สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เงินนอกงบประมาณ

104 โครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา 20,000                        สิงหาคม - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

105 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ 10,000                        สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

106 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ 10,000                        ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น เงินนอกงบประมาณ

โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 40,000                        เมษายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

108 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,800.00                    มกราคม -  กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

109 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 ชุด 22,000.00                    มกราคม - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

110 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 2,500.00                      มกราคม - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ กองคลัง

เงินนอกงบประมาณ

111 ชั้นไม้ 6 ช่อง  จ านวน 2 หลัง 5,000.00                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ

112 ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 1 หลัง 5,900.00                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ
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113 ตู้เก็บแฟม้ 4 ชั้น 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 5,500.00                       ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

114 เทปวดัระยะ 6,000.00                      เมษายน - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

115 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00                    เมษายน - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง เงินนอกงบประมาณ

116 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 4,300.00                      มกราคม - กรกฎาคม 2565  เงินงบประมาณ กองส่งเสริมการเกษตร

เงินนอกงบประมาณ

117 กล้องดิจิตอล  จ านวน 1 เคร่ือง 15,000.00                    มกราคม - กรกฎาคม 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

118 โครงการก่อสร้างบล็อกทอ่เหล่ียม บา้นขอนสะตือ 466,800.00                  มกราคม - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

หมู่ที่ 2 เงินนอกงบประมาณ

119 โครงการวางทอ่ระบายน้ า บา้นเหมืองล่ี หมู่ที่ 7 72,500.00                     กรกฎาคม - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นกุดโคลน หมู่ที่ 8 230,000.00                  เมษายน - มิถุนายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

121 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นกุดโคลน หมู่ที่ 8 94,200.00                    มกราคม - มีนาคม 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

เงินนอกงบประมาณ

122 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บา้นเหมืองล่ีหมู่ที่ 7 ถึง 3,139,200.00                พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

บา้นคลองพดุซา  หมู่ที่  4 (สายทางเข้า ม.7 เงินนอกงบประมาณ

123 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บา้นเหมืองล่ีหมู่ที่ 7 ถึง 2,144,300.00                มิถุนายน - กันยายน 2565 เงินงบประมาณ กองช่าง

บา้นคลองพดุซา  หมู่ที่  4 (สายทางออก ม.7) เงินนอกงบประมาณ


