
แบบ ผด. ๒

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด
ล าดับที่ ที่ต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หนว่ย) เจ้า แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)
แผนงานบริหารทั่วไป

๑ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ส านักปลัด งานบริหารทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐ จัดหาตามความ
๒ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล งานบริหารทั่วไป 20,000     ตกลงราคา ๓๐ จ าเปน็ตลอด
๓ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๒. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการ งานบริหารทั่วไป 40,000     ตกลงราคา ๓๐ ทั้งปี

    คณะอนกุรรมการ
๔ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ  การประกวดการ งานบริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

    แข่งขัน และพธิีเปดิอาคารต่าง ๆ
๕ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรับ-ส่งเสด็จ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๒. ค่าใช้จ่ายโครงการด าเนนิการตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

   ประโยชน์
๗ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๓.ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเลือกต้ัง บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๘ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๔.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๙ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๕.ค่าพวงมาลัยช่อดอกไมก้ระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา บริหารงานทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

๑๐ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๖. โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพธิี  งานพธิี บริหารงานทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๑ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๗.โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ บริหารงานทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๒ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๘. โครงการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมของเทศบาลต าบลบวัสว่าง บริหารงานทั่วไป 3๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๑๒ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 9. โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาและเพมืประสิทธิภาพในการ บริหารงานทั่วไป 150,000 ตกลงราคา ๓๐

ปฏบิติังานและศึกษาดูงานภายในราชอาณาจักร
๑๓ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 10.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล บริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา ๓๐
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
๑๔ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ งานบริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกงราคา ๓๐ จัดหาตามความ

แผนงานรักษาความสงบภายใน จ าเปน็ตลอด
๑๕  ม.ค. ๕9 ๒. โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุทางถนน บริหารงานทั่วไป 60,000 ตกลงราคา ๓๐ ทั้งป ี

ช่วงเทศกาลปใีหม่
๑๖  เม.ย. ๕9 ๓. โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุทางถนน บริหารงานทั่วไป 60,000 ตกลงราคา ๓๐

ช่วงเทศกาลสงกรานต์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

๑๗ 1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ปอ้งกนัภยัฯ 130,000 ตกลงราคา 30
หลักสูตรทบทวน
แผนงานการศึกษา

๑๘ ม.ค.-59 1.โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ บริหารงานทั่วไป 45,000 ตกลงราคา 30
๑๙ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. ค่าใช้จ่ายในการน าเด็กที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ ระดับกอ่นวัยเรียน 2420 ตกลงราคา 30

เทศบาลน าส่งโรงพยาบาล และประถมศึกษา
๒๐ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 3.โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ระดับกอ่นวัยเรียน เงินอดุหนนุทั่วไป 1,633,600 ตกลงราคา 30

(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) และประถมศึกษา
๒๑ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๒. โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก ระดับกอ่นวัยเรียน เงินอดุหนนุทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

และประถมศึกษา
๒๒ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๓. โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาเด็กระดับ ระดับกอ่นวัยเรียน อดุหนนุทั่วไป 22,000 ตกลงราคา ๓๐

   กอ่นประถมวัย และประถมศึกษา
๒๓  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ระดับกอ่นวัยเรียน อดุหนนุทั่วไป 100,000 ตกลงราคา ๓๐
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แผนงานสาธารณสุข จัดหาตามความ
๒๔  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 1.รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ บริการสาธารณสุข 150,000 ตกลงราคา ๓๐ จ าเปน็ตลอด

2. โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก บริการสาธารณสุข ทั้งปี
๒๕  พ.ค. - ส.ค. ๕9    - ค่าน้ ายาพอ่นหมอกควัน ๑๐,๔๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๒๖  พ.ค. - ส.ค. ๕9    - ทรายอะเบท ๒๓,๔๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๒๗  พ.ค. - ส.ค. ๕9 3.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า ๒๐,๐๐๐
๒๘  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 4. โครงการธนาคารขยะ บริการสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๒๙ 5.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรกู้ชีพกู้ภยัหลักสูตร FR บริการสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐
๓๐  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 6.โครงการส านกังานนา่อยู่นา่มอง Big cleanimg day บริการสาธารณสุข ๕,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์
๓๑ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๑. โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีต าบลสว่าง สังคมสงเคราะห์ 5,000 ตกลงราคา ๓๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด
๓๒  ม.ค.-ก.ค. ๕9 ๑. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ สังคมสงเคราะห์ ๑๓,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓๓  ม.ค.-ม.ีค. 59 ๒. โครงการแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่นพรรณานคิม สัมพนัธ์ งานศาสนาและ 70,000 ตกลงราคา ๓๐

คร้ังที่ ๗ ประจ าป ี๒๕๕8 วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
๓๔ ก.พ.- เม.ย.๕9 ๑. โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชนต้านยาเสพติด งานศาสนาและ ๑๐๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมทอ้งถิ่น
๓๕ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 1.โครงการปรับปรุงพนัธุโ์คกระบอื การเกษตร 20,000 ตกลงราคา ๓๐
๓๖ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 2.โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า การเกษตร 5,000 ตกลงราคา ๓๐

อยู่หว้และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ
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งบกลาง จัดหาตามความ
๓๗ เงินส ารองจ่าย งานงบกลาง 422,421 ตกลงราคา ๓๐ จ าเปน็ตลอด

งานบริหารงานคลัง กองคลัง ทั้งปี
๓๘ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๑. ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา ๓๐
๓๙ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๒. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา ๓๐
๔๐ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๓. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป 42,000 ตกลงราคา ๓๐
๔๑ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป 50,000
๔๒ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๔. โครงการสนบัสนนุการจัดท าระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ งานบริหารทั่วไป 34,700 ตกลงราคา ๓๐

    (e-Laas)
๔๓ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๓. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป 175,860 ตกลงราคา ๓๐
๔๔ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ของ งานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา ๓๐

   เทศบาลต าบลบวัสว่าง งานบริหารทั่วไป 15,000 ตกลงราคา ๓๐
๔๕ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 5.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

๔๖ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๑. รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ งานบริหารทั่วไป ๗๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๗ ต.ค.๕8-ก.ย. ๕9 ๒. ค่าจ้างเหมาจัด าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ยต่าง ๆ งานบริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๔๘ ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
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แบบ ผด. ๒

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด
ล าดับที่ ที่ต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หนว่ย) เจ้า แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ค่าวัสดุ ส านักปลัด จัดหาตามความ
๔๘  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๑. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน ๕ แหง่ ระดับกอ่นวัยเรียน 1,614,760 วิธีกรณีพเิศษ ๒๘๐ จ าเปน็ตลอด

    จ านวน ๒11 คน   จ านวน ๒๘๐ วัน และประถมศึกษา ทั้งปี
๕๐  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๒. โรงเรียนบา้นสว่าง จ านวน ๑๒๑ คน  จ านวน 260 วัน วิธีกรณีพเิศษ 260
๕๑  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๓. โรงเรียนบา้นดอนกอย จ านวน ๙๖ คน ระดับกอ่นวัยเรียน วิธีกรณีพเิศษ 260

    จ านวน ๒๖๐ วัน และประถมศึกษา  
๕๒  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๔. โรงเรียนบา้นบวั(สระพงัวิทยา) จ านวน ๓๐๑ ระดับกอ่นวัยเรียน วิธีกรณีพเิศษ ๒๖๐

    จ านวน ๒๖๐ วัน และประถมศึกษา  
๕๓  ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 ๕. โรงเรียนบา้นโนนทรายค า จ านวน ๑๔๙ คน ระดับกอ่นวัยเรียน วิธีกรณีพเิศษ ๒๖๐

    จ านวน ๒๖๐ วัน และประถมศึกษา
๕๔ ม.ค. - ก.ย. ๕9 ๑. ค่าวัสดุส านกังาน บริหารงานทั่วไป ๕๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๕๕ ม.ค. - ก.ย. ๕9 ๒. ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว บริหารงานทั่วไป 3๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๕๖ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทั่วไป 20,000
๕๗ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริหารงานทั่วไป 20,000
๕๘ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ ๓. ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ บริหารงานทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๕๙ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ ๑.วัสดุงานบา้นงานครัว บริการสาธารณสุข ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖๐ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ ๒. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย บริการสาธารณสุข ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๖๑ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 1.วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ปอ้งกนัภยัฯ 15,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๒ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ปอ้งกนัภยัฯ 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๓ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 3.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กู้ชีพกู้ภยั 40,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๔ ม.ค. - ก.ย. ๕๙ 4.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การศึกษา 50,000 ตกลงราคา ๓๐
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ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด
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ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๖๕ ม.ค.-ก.ย.๕9 ๑. วัสดุส านกังาน กองคลัง งานบริหารทั่วไป 60,000 ตกลงราคา ๓๐ จัดหาตามความ
๖๖ ม.ค.-ก.ย.๕9 ๒. วัสดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทั่วไป 20,000 ตกลงราคา ๓๐ จ าเปน็ตลอด
๖๗ ม.ค.-ก.ย.๕9 ๓. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทั่วไป 80,000 ตกลงราคา ๓๐ ทั้งปี
๖๘ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๔. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป 25,000 ตกลงราคา ๓๐
๖๙ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๕. วัสดุคอมพวิเตอร์ งานบริหารทั่วไป 50,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๐ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๑. วัสดุส านกังาน กองช่าง งานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๗๑ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๒. วัสดุไฟฟา้และวิทยุ งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๒ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๓. วัสดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทั่วไป 5,00 ตกลงราคา ๓๐
๗๓ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๔. วัสดุกอ่สร้าง งานบริหารทั่วไป ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๔ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๕. วัสดุยานพาหนะและค่าขนส่ง งานบริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๕ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๖. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๖ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๗. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๗ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๘. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย งานบริหารทั่วไป ๕,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๘ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๙. วัสดุคอมพวิเตอร์ งานบริหารทั่วไป ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐
๗๙ ม.ค.-ก.ย.๕๙ ๑๐. วัสดุอื่น ๆ งานบริหารทั่วไป ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา ๓๐

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

๘๐  ม.ค.- ก.ย. ๕9 ๑. โต๊ะท างาน  ระดับ ๓-๖  พร้อมเกา้อี้ ส านักปลัด บริหารงานทั่วไป 6,000 ตกลงราคา ๓๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๘๑ ม.ค.-ก.ย.๕9 1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารทั่วไป 30,000 ตกลงราคา ๓๐
๘๒ ม.ค.-ก.ย.๕9 2. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ชนดิเลเซอร์สี  จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารทั่วไป 16,000
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แบบ ผด. ๒

ช่วงเวลา หนว่ยงาน ก าหนด
ล าดับที่ ที่ต้องเร่ิมจัดหา รายการ/จ านวน (หนว่ย) เจ้า แผนงาน/งาน/ จ านวน ประเภท จ านวน วิธีการจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ

ของเงิน โครงการ (บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๘๓ ม.ค.-ก.ย.๕9 3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค 2 เคร่ือง กองคลัง งานบริหารทั่วไป 42,000 ตกลงราคา ๓๐ จัดหาตามความ
๘๔ ม.ค.-ก.ย.๕9 4. เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  ชนดิเลเซอร์สีจ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารทั่วไป 19,000 จ าเปน็ตลอด

ทั้งปี
งบลงทุน กองช่าง
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

๘๕ ม.ค.-ก.ย.๕9 1. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 148,600 ตกลงราคา ๙๐
บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3  

๘๖ ม.ค.-ก.ย.๕9 2. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 199,500 ตกลงราคา ๙๐
บา้นนาซอน หมู่ 6  

๘๗ ม.ค.-ก.ย.๕9 3.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 200,000 ตกลงราคา ๙๐
บา้นบวัทอง หมู่ 11

๘๘ ม.ค.-ก.ย.๕9 4. โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 99,700 ตกลงราคา ๙๐
บา้นโนนส าราญ หมู่ 12

๘๙ ม.ค.-ก.ย.๕9 5. โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บา้นบวัหลวง หมู่ 13 งานไฟฟา้และถนน 235,500 ตกลงราคา ๙๐
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

๙๐ ม.ค.-ก.ย.๕9 1. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บา้น บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3 งานไฟฟา้และถนน 50,000 ตกลงราคา ๙๐
91 ม.ค.-ก.ย.๕9 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 159,100 ตกลงราคา 90

บา้นโนนทรายทอง หมู่ 8  
92 ม.ค.-ก.ย.๕9 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น งานไฟฟา้และถนน 100,000 ตกลงราคา 90

บา้นโนนส าราญ หมู่ 12
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