
 
 
 

 



 
 
 

แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ลำดับที ่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเร่ิมจัดหา 

 
รายการ/จำนวน(หน่วย) 

หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 
ส่งมอบ 

หมายเหตุ 
เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน 

1. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดสุำนักงาน สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 80,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหา 
ตามความเป็น 

ตลอดป ี
2. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
3. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
4. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 100,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
5. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
6. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน/2 ตู ้ สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 11,800 - - เฉพาะเจาะจง 7  วัน - 
7. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั 

XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 27,000 - - เฉพาะเจาะจง 

 
7 วัน 

 
- 
 

8. ต.ค.64 -ก.ย. 65 จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 13,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
9. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 22,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

10. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรบังาน
ประมวลผล * 

สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 22,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

11. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) 

สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

12. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป 

สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 3,200 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

13. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 12,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
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-2- 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
14. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดสุำนักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหา 

ตามความเป็นตลอด
ปี 

15. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

17. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน/ 2 ตู ้ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 11,800 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
16. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก/ 2 ตู ้ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 13,800 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
17. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โต๊ะทำงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 15,000   เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
18. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ

งานประมวลผล แบบท่ี 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)/1 เครื่อง 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 22,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

19. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดำ ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 8,900 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

20. 
 

ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800VA/1 เครื่อง 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 2,500 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

21. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดสุำนักงาน กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม 
ตามความเป็นตลอด

ปี 
22. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
23. ต.ค.64 -ก.ย. 65 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
24. ต.ค.64 -ก.ย. 65 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,007,920 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
25. ต.ค.64 -ก.ย. 65 วัสดุคอมพิวเตอร ์ กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
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แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
26. ต.ค.64 -ก.ย. 65 วัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
27. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 
หน้า/นาที) 

กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 26,700 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

28. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลดั งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น 

100,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

29. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดสุำนักงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม 
ตามความเป็นตลอด

ปี 
30. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

31. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

32. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

33. ต.ค.64 -ก.ย. 65 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอรเ์ตอร์ ขนาด 
200 แอมป์ 

กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 6,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

34. ต.ค.64 -ก.ย. 65 ไฟเบอร์ตดัเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
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แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
35. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก ถนน 

คสล.เดิม) สายข้างวัดบ้านจอก – หนองแคน บ้านทุ่ง
ระวี หมู่ที่ 12 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

150,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

36. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก (ถนน 
คสล.เดิม) ถึงพื้นที่การเกษตรนายลี โสดา บ้านจอก 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

39. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ถนน 
คสล.เดิม) – วัดบ้านปละ หมู่ที่ 4 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

152,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

37. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นางแสง นางวงศ์ – บ้านนายสมัย ปรนปรือ บ้านไผ่
งาม หมู่ที่ 10 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

38. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นางหัด สิงห์ทอง – บ้านนายสวัสดิ์ ไม่หวั่น บ้านจี
เนียว หมู่ที่ 8 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

100,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

39. 
 

ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นางแหลม ใจเรือง – คลองภัยแล้ง บ้านหนองขาม หมู่
ที่ 6 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

103,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

40. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายพรชัย คำมะรัตน์ – บ้านนางอุไร นิสัย บ้านจีเนียว 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

41. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
พื้นที่การเกษตรนายประมวล จันทกรณ์ ถึง
ถนนลาดยางศรีสะเกษ – กันทรลกัษ์(221) หมู่ที่ 3 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 
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แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ลำดับที ่ ช่วงเวลา 
ที่ต้องเร่ิมจัดหา 

 
รายการ/จำนวน(หน่วย) 

หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 
ส่งมอบ 

หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
42. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก

วัดบ้านไผ่งาม – คุ้มแสตง หมู่ที่ 10 
กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ 
219,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

43. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนดินตดัใหมส่ายเลียบคลอง
ภัยแล้ง(ฝั่งตะวันออก) จากพ้ืนท่ีการเกษตรนาง
หนูพิน พลปลัด – คลองใสไ้ก่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
6 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

39,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

44. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการเทพ้ืนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะ
พุง 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

173,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

45. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

138,000 - - เฉพาะเจาะจง 60 วัน - 

46. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ
ถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนางพาน ดำดิน – 
บ้านนายลา สีสิ้ว บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

152,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

47. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ
ถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนายวงเดือน สีสิ้ว – 
บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 13 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

48. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ
ถนน คสล.เดิม) สายจากศาลาประชาคม – บ้าน
นายเดช แก้วคะตา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

91,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

49. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับ
ถนน คสล.เดิม) สายจากสามแยกบ้านนางไข จิต
มั่น – บ้านนางทองใบ ช่ืนจันทร์ บ้านอานวย หมู่ที่ 
5 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

152,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

 
/-6- 

 



 
 

-6- 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
50. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจาก

ถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ (221) 
ถึงบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

499,000 - - เฉพาะเจาะจง   60 วัน - 

51. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจากบ้าน
โพนทอง หมู่ที่ 9 - บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

499,000 - - เฉพาะเจาะจง 60 วัน - 

52. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสาย
จากบ้านหนองอะเลา หมู่ที่ 7 – บ้านจอก หมู่ที่ 2 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

149,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

53. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เปน็ถนนหินคลุก
สายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – กันทร
ลักษ์ (221) ถึงเขตเช่ือมต่อตำบลพรมสวสัดิ ์

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง- 

152,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

54. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการลงหินคลุกถนนสายจากบา้นศรีสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 14 ถึงถนนลาดยางสายศรสีะเกษ 
– กันทรลักษ์ (221) 

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

150,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน  

55. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการขุดลอกคลองระวี ถึง เขตตำบลสระ
เยาว์ (ช่วงระหว่างบ้านสะพุง หมูท่ี่ 1 – บ้าน
ปละ หมู่ที่ 4) (กองช่างฯ ) 

กองช่าง งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

79,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน  
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-7- 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
56. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

รหัสสายทาง ศก.ถ.166-12  
จากสาย บ้านโพนทอง - บ้านอานวย บ้านโพน
ทอง หมู่ 9 ตำบลสะพุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะ
พุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,974,000 คัดเลือก 90 วัน - 

57. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสสายทาง ศก.ถ.166-16  
จากสาย บ้านสะพุง - บ้านนาเจรญิ 
บ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพุง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร พื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 4,480 
ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบล 
สะพุง  อำเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,688,000 คัดเลือก 90 วัน - 

58. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รหสัสายทาง 
ศก.ถ. 166-17 จากสายบ้านทุ่งสวา่ง - บ้านปละ
บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะพุง  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,500 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   
อำเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

3,311,000 คัดเลือก 90 วัน - 

59. ต.ค.64 -ก.ย. 65 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบ
บาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้ำ บ้านจเีนียว  หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   
อำเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

1,960,000 คัดเลือก 120 วัน - 

 


