
ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน
(บาท)

ส่งมอบ(วัน)

งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย

1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟา้ถนนงบด าเนินงาน

    280,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

2 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา

    245,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

3 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา

         20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

4 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา

         10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

งบลงทนุ

5 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์  บา้นน้ า
ริน หมู่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       150,000.00 - - ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บา้นไร่ ม.2

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

แผนการจัดหาพัสดุ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ  ผด.1 



ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน
(บาท)

ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ  ผด.1 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นกึ๊ดสามสิบ (หย่อมบา้นนาอ่อน) ม.6

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
น้ าริน  ม.2

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แม่หมูลีซอ  ม.8

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แม่อูมอง (หย่อมบา้นลุกปา่ก๊อ) ม.5

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แม่อูมอง (หย่อมบา้นหนองขาว) ม.5

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แม่อูมอง ม.5

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม



ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน
(บาท)

ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ  ผด.1 

ต.ค. 64 - ก.ย. 67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ไร่ (หย่อมบา้นน้ าบอ่สะเป่) ม.3

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
ไร่  ม.3

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
สบปอ่ง ม.1

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
หนองตอง ม.7

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
หนองผาจ้ า ม.4 (บา้นบน)

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
แม่หมูลีซอ  ม.8 (หย่อมบา้นแม่กลาง)

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       100,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม



ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน
(บาท)

ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ  ผด.1 

ต.ค. 64 - ก.ย. 64 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บา้นกึ๊ดสามสิบ ม.5

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปโภค

       200,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น บา้น
หนองตอง (บา้นล่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปโภค

       150,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 66 โครงการซ่อมแซมและขยายเขตติดต้ังตามสาย
 บา้นสบปอ่ง หมู่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปโภค

         50,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

ต.ค. 64 - ก.ย. 67 โครงการไถปรับถนนดินพื้นที่การเกษตร บา้น
หนองตอง หมู่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปโภค

         50,000.00 ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

6 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น บา้นหนอง
ตอง หมู่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง/ค่าสาธารณูปการ

       150,000.00 - - ตามระเบยีบพสัดุ ส่งมอบตาม
ความเหมาะสม

 งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ

7 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 วัสดุส านักงาน แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

         60,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7



ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ  จ านวน(บาท) ประเภท
จ านวน
(บาท)

ส่งมอบ(วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ  ผด.1 

8 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

         20,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

9 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 วัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

         10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

10 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

       280,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

13 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 วัสดุคอมพวิเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

         10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

งบลงทนุ(ค่าครุภัณฑ์)

16 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณพ์ แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
และการโยธา

         10,000.00 - - เฉพาะเจาะจง 7

                                                                 


