ผด.2

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
1
ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

3

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรองบุคคลหรื อคณะบุคคล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็ นวันสาคัญ
ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ

4

2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ .ศ 2558
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลห้ วยลึก
หน่ วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
เจ้ าของเงิน
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
สานักงานปลัด
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
530,000.00
ตกลงราคา
งานบริ หารทัว่ ไป
สานักงานปลัด
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
30,000.00
ตกลงราคา
งานบริ หารทัว่ ไป

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
31
7

สานักงานปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป

10,000.00

ตกลงราคา

7

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สานักงานปลัด

200,000.00

ตกลงราคา

7

5

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ

สานักงานปลัด

200,000.00

ตกลงราคา

7

6

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสนเทศและการสื่อสาร

สานักงานปลัด

20,000.00

ตกลงราคา

15

7

สานักงานปลัด

20,000.00

ตกลงราคา

7

20,000.00

ตกลงราคา

7

9

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มการดาเนินงานการพัฒนาสตรี
และครอบครัว
ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของคนชรา คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันจัดตั้ง อบต.

20,000.00

ตกลงราคา

7

10

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทา/ปรับปรุ งข้อมูลแผนที่ภาษี

สานักงานปลัด

20,000.00

ตกลงราคา

7

11

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินการทางวินยั

สานักงานปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป

20,000.00

ตกลงราคา

7

8

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
12 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการส่งเสริ มศักยภาพผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร สมาชิก
สภา อบต. ผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต.
13 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชน

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

14

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

สานักงานปลัด

15

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุสานักงาน

สานักงานปลัด

16

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุงานบ้านงานครัว

สานักงานปลัด

17

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

สานักงานปลัด

18

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สานักงานปลัด

19

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สานักงานปลัด

20

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุคอมพิวเตอร์

สานักงานปลัด

21

ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุอื่นๆ

สานักงานปลัด

22

ต.ค.57-ก.ย.58 เก้าอี้สานักงาน ชนิดล้อเลื่อน

สานักงานปลัด

23

ต.ค.57-ก.ย.58 โต๊ะทางานแบบเหล็ก

สานักงานปลัด

24

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนิ นการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ
วันสาคัญ

สานักงานปลัด

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
200,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
5,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
150,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
70,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
30,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
40,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
200,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
70,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
50,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
30,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
2,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
5,000.00
งานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
70,000.00
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

วิธีการจัดหา
ตกลงราคา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
15

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

30-31

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
25 ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม อปพร.

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
สานักงานปลัด

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
10,000.00
ตกลงราคา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
7

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

26

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

150,000.00

ตกลงราคา

7

60,000.00

ตกลงราคา

7

50,000.00

ตกลงราคา

7

100,000.00

ตกลงราคา

15

50,000.00

ตกลงราคา

7

20,000.00

ตกลงราคา

7

18,000.00

ตกลงราคา

7

35,000

ตกลงราคา

7

30,000

ตกลงราคา

8

20,000

ตกลงราคา

7

20,000

ตกลงราคา

15

100,000

ตกลงราคา

15

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

27

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

28

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในด้านการควบคุมไฟป่ า

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

29

ต.ค.57-ก.ย.58 จัดซื้อไฟกระพริ บ

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

30

ต.ค.57-ก.ย.58 เครื่ องสูบน้ าดับเพลิงแบบหอยโข่ง

สานักงานปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั

32

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม โรคเอดส์การ
สานักงานปลัด
ละเมิดสิ ทธิ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
สานักงานปลัด

33

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าจัดทาประชาคมหมูบ่ า้ น/ตาบล

31

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ การสาธารณสุขฯ
แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ การสาธารณสุขฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ
34
35

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ

สานักงานปลัด

งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ
สานักงานปลัด

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ห้วยลึก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ

พอเพียงระดับครัวเรื อน ระดับชุมชน และระดับ อปท

36

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานักงานปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ
37

ต.ค.57-ก.ย.59 โครงการปลูกจิตสานึ กห้วยลึกรักษ์บา้ นเกิด

สานักงานปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
38 ต.ค.57-ก.ย.58 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรม
การบริ หารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตาบลห้วยลึก
39 ต.ค.57-ก.ย.58 วัสดุการเกษตร

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
สานักงานปลัด

ต.ค.57-ก.ย.58 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สานักงานปลัด

40

สานักงานปลัด

41 ต.ค. 57 - ก.ย. 58ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

กองคลัง

42 ต.ค. 57 - ก.ย. 58ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ
ภาพการบริ หารการคลัง
43 ต.ค. 57 - ก.ย. 58วัสดุสานักงาน

กองคลัง

44 ต.ค. 57 - ก.ย. 58วัสดุคอมพิวเตอร์

กองคลัง

45 ต.ค. 57 - ก.ย. 58เก้าอี้สานักงานชนิดล้อเลื่อน
จานวน 1 ตัว
46 ต.ค. 57 - ก.ย. 58ตูเ้ ก็บเอกสาร ชนิดบานพับ 2 บาน
จานวน 2 ตู ้
47 ต.ค. 57 - ก.ย. 58โต๊ะทางานแบบเหล็ก

กองคลัง

48 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง
กองคลัง

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
20,000
งานส่งเสริ มและสนับสนุนฯ
แผนงานการเกษตร
10,000
งานส่งเสริ มการเกษตร
แผนงานการเกษตร
50,000
งานส่งเสริ มการเกษตร

แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
แผนงานบริ การงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง

430,000

แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

20,000

วิธีการจัดหา
ตกลงราคา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

60,000

-

-

ตกลงราคา

7

50,000

-

-

ตกลงราคา

7

2,000

-

-

ตกลงราคา

7

10,000

-

-

ตกลงราคา

7

5,000

-

-

ตกลงราคา

7

500,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

20,000.00

ตกลงราคา

30

20,000.00

ตกลงราคา

15

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

49 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาค่าพิกดั แนวแขตการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
50 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุ งผังเมืองรวม/ชุมชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา

รายการจานวน (หน่วย)

และการวางผังชุมชน
51 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน

เงินงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)

เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
ประเภท จานวน (บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

500,000.00

-

-

ตกลงราคา

15

20,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

100,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

350,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

40,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

2,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

5,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

50,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

35,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

20,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

ตกลงราคา

7

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

52 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสานักงาน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

53 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

54 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุก่อสร้าง

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

55 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

56 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เก้าอี้สานักงานชนิ ดล้อเลื่อน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

57 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โต๊ะทางานแบบเหล็ก

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

58 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เครื่ องสูบน้ าแบบซัมเมอร์สซิ เบิล้ ปั๊ม 1 HP

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

59 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เครื่ องสูบน้ าแบบซัมเมอร์สซิ เบิล้ ปั๊ม 2 HP

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

60 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1,500 L

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

61 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 450 L

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

66,000.00

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

62 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 เลื่อยวงเดือนไร้สาย

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

7,500.00

-

-

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
63 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 บันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
กองช่าง

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000.00
ตกลงราคา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
7

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

64 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ปั๊มคลอรี น

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

34,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

34,000.00

-

-

ตกลงราคา

7

6,500.00

-

-

ตกลงราคา

7

150,000.00

สอบราคา

30

650,000.00

สอบราคา

60

400,000.00

สอบราคา

60

60,000.00

ตกลงราคา

7

50,000.00

ตกลงราคา

15

ตกลงราคา

7

184,800.00
162,400.00
50,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

245
245
7

20,000.00

ตกลงราคา

7

งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

65 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ปั๊มปูนขาว

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

66 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 สว่านไขควงไร้สายพร้อมแท่นชาร์ต

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

67 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์ภายใน
ตาบลห้วยลึก
68 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดท่าข้าม - ชลประ
ทาน ม.1
69 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.2 ต.ห้วยลึก

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

70

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าจ้างเหมา ๆ

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

71

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษาฯ

ตาบลห้วยลึก
72

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน

73

- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านป่ า ม.4
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจามัสยิดดารุ ลอาหม่าน
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

74

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสานักงาน

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
รายการจานวน (หน่วย)
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
75 ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบ้านงานครัว

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
ส่วนการศึกษาฯ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
ประเภท จานวน (บาท)
แผนงานการศึกษา
20,000.00
ตกลงราคา

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)
7

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

76

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าอาหารเสริ ม(นม)

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

1,038,800.00

กรณี พิเศษ

260

20,000.00

ตกลงราคา

7

18,000.00

ตกลงราคา

7

30,000.00

ตกลงราคา

7

50,000.00

ตกลงราคา

7

70,000.00

ตกลงราคา

7

200,000.00

ตกลงราคา

7

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

77

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร์

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

78

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุการศึกษา

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

79

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
80

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุกีฬา

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
81

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าของขวัญ รางวัล ค่าวัสดุ ฯลฯ กิจกรรมประเพณี

82

วันสาคัญ
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมงานประเพณี แข่งเรื อ

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเหตุ

ลาดับ
ช่วงเวลา
ที่ ที่ตอ้ งเริ่ มจัดหา
83

ม.ค. 58

รายการจานวน (หน่วย)
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

หน่ วยงาน
เจ้ าของเงิน
ส่วนการศึกษาฯ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
จานวน (บาท)
แผนงานการศึกษา

เงินนอกงบประมาณ วิธีการจัดหา
ประเภท จานวน (บาท)

กาหนด
ส่งมอบ (วัน)

150,000.00

ตกลงราคา

7

300,000.00

ตกลงราคา

7

100,000.00

ตกลงราคา

7

200,000.00

ตกลงราคา

7

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

84

มี.ค -เม.ย. 58 ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
85

เม.ย 58

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรดน้ าดาหัวผูส้ ูงอายุ

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

86

เม.ย - ก.ค 58 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเมาลิดกลางตาบลห้วยลึก

ส่วนการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางมยุรฉัตร จันทภาโส)

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางปาริ ชาติ โล่จินดาสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)
(นางสาวรดาศา ศรี สุขกุลภัค)

ปลัด อบต.ห้วยลึก

หมายเหตุ

