
จํานวน จํานวน วิธีจัดหา
(บาท) (บาท)

126 ม.ค.63 ซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ จายขาด 2,698,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา
(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบล เงินสะสม e-bidding ท่ีตองจัดหา
สายทางบานหนองบัวใหญ หมูท่ี 3 ตําบลหนองหวา - บานหนองผือ จาก ธ.ค.62

หมูท่ี 5 ตําบลเสียว  อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

127 ม.ค.63 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ            จายขาด 2,998,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา
(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองปลาซิว  เงินสะสม e-bidding ท่ีตองจัดหา
หมูท่ี 3 - บานเสียวตะวันออก หมูท่ี  14  ตําบลเสียว  อําเภอเบญจลักษ จาก ธ.ค.62

จังหวัดศรีสะเกษ

                          
146 ม.ค.63 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง  Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ            จายขาด 4,997,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา

(โดยวิธี Pavemet In - Place Recycling) เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม เงินสะสม e-bidding ท่ีตองจัดหา
หมูท่ี 1 ตําบลกันทรอม - บานโคกพยอม หมูท่ี 4 ตําบลโพธ์ิกระสังข จาก ธ.ค.62

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

179 ม.ค.63 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง  โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete กองแผนและงบประมาณ            จายขาด 3,779,900.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา
( โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) เช่ือมระหวางตําบลสายทาง เงินสะสม e-bidding ท่ีตองจัดหา
บานกระแชงเหนือ  หมูท่ี 1 ตําบลกระแชง  อําเภอกันทรลักษ  -  บานกุดนาแกวใต จาก ธ.ค.62

หมูท่ี 7  ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

200 ม.ค.63 ซอมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ(SSK PARK) กองแผนและงบประมาณ            จายขาด 4,950,500.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา
เงินสะสม e-bidding ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

299 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงตาล หมูท่ี 9 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลนิคมพัฒนา - บานนิคมเขต 3 หมูท่ี 7 ตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท

แผนการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ลําดับที่
ชวงเวลาที่ตอง

จัดหา
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน
เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ
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300 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานมะขาม หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - เขตตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

301 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตาอุด หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลตาอุด - บานสะเดาใหญ หมูท่ี 4 ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

302 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสะเดานอย หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - เขตตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

303 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกันตรวจ หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโนนปูน - บานหนองสิม หมูท่ี 9 ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

304 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบุตาฮี หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหวยสําราญ - บานกอ หมูท่ี 2 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

306 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองกก หมูท่ี 17 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล - บานคอ หมูท่ี 6 ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

307 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตาโตว หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห - เขตตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

308 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานดอนจันทร หมูท่ี 12 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลนํ้าคํา - แมนํ้ามูล อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62
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309 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานยางกุด หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหมากเขียบ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 220 อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

310 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนเจริญ หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลซํา - เขตตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสวะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

311 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองมวง หมูท่ี 8 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองครก - เขตตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

312 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกฤษณา หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลกฤษณา - เขตตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

313 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานศรีพันเรือ หมูท่ี 11 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองแกว - บานตะดอบ หมูท่ี 8 ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

314 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองหมี หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองหมี - ดงปาใหญ(สาธารณะ) ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

316 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองกาม หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองหมี อําเภอราษีไศล - บานแกง หมูท่ี 3,4 ตําบลกุดเมืองฮาม งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

317 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองปงปอง หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง - บานหนองยวน หมูท่ี 8 ตําบลวังหิน อําเภอวังหิน งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62
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318 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองอิไท หมูท่ี 4 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง - เขตตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

319 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานฮองสามัคคี หมูท่ี 11 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - เขตตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

320 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนสําราญใต หมูท่ี 10 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโนนสําราญ - บานภูผาหมอก หมูท่ี 6 ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

321 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอาลัย หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง - เขตตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

322 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง - คลองสหกรณ เขตอําเภอศรีรัตนะ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

323 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานไพรบึง หมูท่ี 8,15,16 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานผือ หมูท่ี 9 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - เขตตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

324 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานคร่ังนอย หมูท่ี 6 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,800 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด - บานสะแบงตาก หมูท่ี 6 ตําบลจิสังขทอง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

325 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานประอางเหนือ หมูท่ี 11 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 496,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานคูส่ีแจ หมูท่ี 7 ตําบลปราสาทเยอ - เขตตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62
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326 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหลักดาน หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,800 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - บานหนองบอ หมูท่ี 2 ตําบลดาน งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

327 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบุยาว หมูท่ี 2 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานกลวยกวาง หมูท่ี 1 - บานโนนสําโรง หมูท่ี 7 ตําบลกลวยกวาง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

328 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานไหลดุม หมูท่ี 2 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานนากันตม หมูท่ี 14 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ - เขตตําบลหนองหวา งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

329 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตาสุด หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลจะกง อําเภอขุขันธ - บานหนองอารี หมูท่ี 1 ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

330 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานมวง หมูท่ี 4 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรพ - เขตอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

331 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหองนอย หมูท่ี 12 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลเกาะแกว งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

332 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกอเลา หมูท่ี 2 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานระหุง หมูท่ี 10 - บานขยับ หมูท่ี 16 ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน - งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
เขตตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

333 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางสถานีรถไฟหวยทับทัน - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานหวยทับทัน หมูท่ี 1 ตําบลหวยทับทัน - แยก ทช.4003 - บานหนองฮะ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
หมูท่ี 3 ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62
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334 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเปาะ หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ - เขตตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

335 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองฮะ หมูท่ี 3 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,400 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานหนองนา หมูท่ี 13 - บานหนองอาคูณ หมูท่ี 5 ตําบลปราสาท - งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
เขตตําบลหวยทับหัน อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

336 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโคกสําโรง หมูท่ี 17 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลตูม อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

337 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานบุยาว หมูท่ี 2 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานพอกหนองแข หมูท่ี 5 ตําบลกลวยกวาง - เขตตําบลจานแสนไชย งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

338 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองมวง หมูท่ี 9 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,500 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองหัวชาง - บานหนองทามนอย หมูท่ี 7 ตําบลตําเนียม อําเภอกันทรารมย งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

339 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองหัวชาง หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,500 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานรองนํ้าคํา หมูท่ี 10 ตําบลหนองหัวชาง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ - งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
บานเปอย ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี จาก ธ.ค.62

340 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงเหนือ หมูท่ี 16 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
วัดปานาทุง ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลหม่ืนศรี งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร จาก ธ.ค.62

341 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลขนุน - บานโนนคูณ หมูท่ี 14 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62
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342 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
หมูท่ี 11 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - บานหวยนํ้าทิพย หมูท่ี 11 งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

343 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานสายเจริญ หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสวนกลวย - บานซะวาซอ หมูท่ี 9 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

344 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานซะวาซอ  หมูท่ี 9 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลกุดเสลา - บานนารุงเรือง หมูท่ี 7 ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

345 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองเข็ง หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,200 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโพนเขวา - เขตตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

346 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกอก หมูท่ี 4 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,200 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโพนเขวา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

347 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองแก หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธ์ิ หมูท่ี 3 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

348 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนใหญเหนือ หมูท่ี สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเมือง - บานสังเม็ก หมูท่ี 1 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

349 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองคัน หมูท่ี 4 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 - บานกุดสมิง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
หมูท่ี 10 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62
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351 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกุดปลาขาว หมูท่ี 12 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลนํ้าออม - บานหนองแก หมูท่ี 5 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

353 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานภูคํา  หมูท่ี 3 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลนํ้าเกล้ียง - บานสะเต็ง หมูที่ 1 ตําบลคูบ อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

354 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานจานแสนไชย หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานนํ้าคํา หมูท่ี 11 ตําบลจานแสนไชย - บานหนองสะมอน หมูท่ี 11 งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

355 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนโก หมูท่ี 11 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน - บานพงพรต หมูท่ี 3 ตําบลหนองหาง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

356 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงโพธ์ิ หมูท่ี 3 -  สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานโนนแสนสุข หมูท่ี 5 ตําบลสังเม็ก - เขตตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

357 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองคู หมูท่ี 12 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,300 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเมืองหลวง - บานสรางเรือ หมูท่ี 5 ตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

358 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองตาจารย หมูท่ี 8 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลอีหลํ่า - บานสมอ หมูท่ี 9 ตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

359 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนใหญ หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโพธ์ิชัย - บานกลาง หมูท่ี 4 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62
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360 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองนกเจา หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานข้ีเหล็กพัฒนา หมูท่ี 12 ตําบลรังแรง - เขตตําบลโพธ์ิชัย อําเภออุทุมพรพิสัย งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

361 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานประเสริฐพัฒนา สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,700 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
หมูท่ี 12 ตําบลละลม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอําเภอบัวเชด งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดสุรินทร จาก ธ.ค.62

362 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโคก หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลตระกาจ - เขตตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

363 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกอก หมูท่ี 11 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลกระแซง - ทางหลวงหมายเลข 3040 อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

364 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหิน หมูท่ี 14  สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลภูเงิน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

365 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานรังแรง หมูท่ี 4 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลรังแรง - บานโนนเปอย หมูท่ี 12 ตําบลอีหลํ่า อําเภออุทุมพรพิสัย งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

366 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโปรง หมูท่ี 2 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานโนนสวาง หมูท่ี 3 ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสเกษ - เช่ือมเขตอําเภอ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
สําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี จาก ธ.ค.62

367 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานวนาสวรรค หมูท่ี 5 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,700 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลไพรพัฒนา - ทางหลวงหมายเลข 2341 (สายไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ) งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62
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368 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนมะนาว หมูท่ี 12 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,200 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานโพธ์ิ หมูท่ี 3 ตําบลซํา - เขตตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62

369 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองผักกรูด หมูท่ี 8 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลขนุน - บานสรางศาลา หมูท่ี 10 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

370 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานนกยูงเงิน หมูท่ี 17 - สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,700 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
บานโคกเจริญ หมูท่ี 7 ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห - เขตอําเภอขุขันธ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

371 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเดียงตะวันตก (หวยซํา สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
หมูท่ี 3 ตําบลเวียงเหนือ - บานโนนเปอย หมูท่ี 6 ตําบลเมือง อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

373 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโตนดกลาง หมูท่ี 15 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลขนุน - บานกระหวัน หมูท่ี 5 - บานทาสวาง หมูท่ี 2 ตําบลโนนสําราญ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

374 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานทุงสวาง หมูท่ี 6 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลกุดเสลา - บานโนนเรือ หมูท่ี 6 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

376 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานอีหลํ่า (หนองเครือซูด สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,200 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
หมูท่ี 8 ตําบลหมากเขียบ - บานหนองสาด หมูท่ี 4 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

377 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานหนองกิโล หมูท่ี 2 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,200 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลหนองครก - วัดปาหนองมวง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62



จํานวน จํานวน วิธีจัดหา
(บาท) (บาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท
ลําดับที่

ชวงเวลาที่ตอง
จัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ

375 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโคก หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,100 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลทุงใหญ - บานซําเบ็งนอย หมูท่ี 14  ตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

376 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตําแย หมูท่ี 1 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,800 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลตําแย อําเภอพยุห - บานบัวระรมย หมูท่ี 7 ตําบลตองปด อําเภอนํ้าเกล้ียง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

377 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานกระแซง หมูท่ี 8 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,800 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลตําแย อําเภอพยุห - บานเตาเหล็ก หมูท่ี 8 ตําบลละเอาะ อําเภอนํ้าเกล้ียง งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

378 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานเดียงตะวันออก หมูท่ี สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,000 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธ์ิ หมูท่ี 3 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

379 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนแตน หมูท่ี 8 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลแขม - บานสําโรงนอย หมูท่ี 4 ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

380 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานตลาด หมูท่ี 11 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลสําโรง - บานมะหลัดใหญ หมูท่ี 6 , บานมะหลัดเหนือ หมูท่ี 7 , บานมะหลัดใต งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
หมูท่ี 8 , ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

381 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานโนนคอใต หมูท่ี 18 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 498,600 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลโนนคอ - บานหนองหินเหนือ หมูท่ี 15 ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา
จังหวัดศรีสะเกษ จาก ธ.ค.62

382 ก.พ.63 ซอมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหวางตําบลสายทางบานไรเอราวัณ หมูท่ี 7 สํานักการชาง แผนงานเคหะและชุมชน 499,700 เฉพาะเจาะจง (ข) ปรับชวงเวลา
ตําบลเขิน - เขตตําบลรุงระวี อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ งานไฟฟาถนน ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62



จํานวน จํานวน วิธีจัดหา
(บาท) (บาท)

แผนงาน/งาน/โครงการ ประเภท
ลําดับที่

ชวงเวลาที่ตอง
จัดหา

รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน
เจาของเงิน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ

383 ก.พ.63 จัดซ้ือรถซอมถนนลาดยาง จํานวน 1 คัน สํานักการชาง กันเงินกรณีไม 5,500,000     ประกาศเชิญชวนท่ัวไป ปรับชวงเวลา
กอหน้ีปงบ 62 e-bidding ท่ีตองจัดหา

จาก ธ.ค.62


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































