
 
 
 



 
 
 

แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

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.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดสุำนักงาน สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 80,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหา 
ตามความเป็น 

ตลอดป ี
2. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
3. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
4. ต.ค.65 -ก.ย. 65 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
5. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 100,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
6. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
7. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

(รวมค่าตดิตั้ง) แบบติดผนัง(ระบบ
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 

สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 18,500 - - เฉพาะเจาะจง 7  วัน - 

8. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักปลดั งานบริหารงานท่ัวไป 5,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
9. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าโต๊ะทำงาน สำนักปลดั งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
4,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

10. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักปลดั งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

5,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

11. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดสุำนักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหา 
ตามความเป็นตลอด

ปี 
12. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่างานบ้านงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

13. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

14. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดสุำนักงาน กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม 
ตามความเป็นตลอด

ปี 
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แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
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    
15. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 
16. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าโต๊ะทำงาน กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
17. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 983,012 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
18. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าเก้าอีท้ำงาน กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,500 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
19. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าโต๊ะทำงาน กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
20. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าชุดโต๊ะกจิกรรม(พลาสติก) กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,500 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 
21. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน

ประมวณผล แบบท่ี2 (จอแสดงภาพ 
จำนวนขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

22. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลดั งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

100,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน - 

23. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดสุำนักงาน กองช่าง งานก่อสร้าง 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม 
ตามความเป็นตลอด

ปี 
24. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ กองช่าง งานก่อสร้าง 50,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

25. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งานก่อสร้าง 80,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

26. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ กองช่าง งานก่อสร้าง 20,000 - - เฉพาะเจาะจง 7 วัน “ 

27. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้าน นายบุญเติม ศรโีวหะ – 
หนองอะลำ  หมู่ที่ 12 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 98,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

28. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้าน นายจำเรญิ กิ่งทวยหาษ –  
บ้านนายทองอิน ราชภักดี หมู่ที่ 14 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 198,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

/-3- 
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แบบ ผด.2 

 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

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    
29. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมควร ใส

ทา –  ศาลปู่ตา บ้านปละ หมู่ที่ 4 
กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ 
198,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

30. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสะอาด ศรี
สำโรง –  บ้านนายบรรจง บุญรักษา หมู่ที่ 6 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

198,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

31. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านอานวย หมู่ที่ 5 
–  เขตรอยต่อ ตำบลศรีแก้ว 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

279,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

32. 
 

ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตรนาย
ทองใส เดชแพง –  บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 3 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

198,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

33. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัดบ้านทุ่งระวี 
หมู่ที่ 12 –  บ้านนางบัวจันทร์ ทรงกรด  

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

304,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

34. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
สาย ศก.ถ.166–17 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่3  –  บ้านปละ 
หมู่ที่ 4  

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

153,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

35. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประชา สุขศ
รินท์ หมู่ที่ 8 –  บ้านสะพุงน้อย(เขตรอยต่อ ตำบลศรี
แก้ว) 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

466,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

36. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดไผง่าม –  คุ้มแสตง 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

273,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

37. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร นาย
สุกรี ศรสีะอาด หมู่ที่ 11 –  สามแยกไปบ้าน อานวย 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

195,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 
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-4- 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
38. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไฉน พล

ปลัด – คลองระวี หมู่ที่ 1  
กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
200,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

39. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมหมาย 
กันบัวบุตร – บ้านนายแก่น คำพรม หมู่ที่ 13  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

171,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

40. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสำเรียง คำ
หอม – บ้านนายจันทร์ ระหงษ์ หมู่ที่ 9  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

200,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

41. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอะเลา 
หมู่ที่ 7 – บ้านจอก หมู่ที่ 2  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

200,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

42. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เปน็ถนนหินคลุกสาย 
จากบ้านนายบุญทอง ศรีโวหะ – คลองส่งน้ำอีสาน
เขียว หมู่ท่ี 8  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

64,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

43. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เปน็ถนนหินคลุก  จาก
ศาลาประชาคม – พื้นที่การเกษตร นายแสวง ก่ิงจัน
มล หมู่ที่ 13  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

95,000 - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน - 

44. ต.ค.65 -ก.ย. 66 โครงการลงหินคลุกถนนสายเลียบคลองส่งน้ำระวี จาก
สายสะพาน – พื้นที่การเกษตร นางนภา กันหา หมู่ที่ 
11  

กองช่าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

210,000 - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน - 

 
 
 
 
 
 

/-5- 



 
 
 

-5- 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ลำดับที ่ ช่วงเวลา 

ที่ต้องเร่ิมจัดหา 
 

รายการ/จำนวน(หน่วย) 
หน่วยงาน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กำหนด 

ส่งมอบ 
หมายเหตุ 

เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท) ประเภท จำนวน    
45. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทาง

หลวงท้องถิ่น สาย ศก.ถ.166-03    สายบ้าน
หนองอะเลา หมู่ที ่7 – บ้านจะกอง หมู่ที ่11  
ตำบลสะพุง  กว้าง 5.00 เมตร   ยาว 1,559 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีซ่อมสร้างผิวทางไม่
น้อยกว่า 7,795 ตารางเมตร องคก์ารบริหารส่วน
ตำบลสะพุง  อำเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,588,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

90 วัน - 

46. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวง
ท้องถิ่นสาย ศก.ถ.166-019 สายจากบ้านทุ่งสว่าง 
หมู่ที่ 3 - ทางหลวง 221 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
970 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,880 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลสะพุง 
อำเภอศรรีัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,347,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

90 วัน - 

47. ต.ค.65 -ก.ย. 66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนทางหลวง
ท้องถิ่นสาย  ศก.ถ.166-22  สายจากบ้านไผ่งาม 
หมู่ที่10 – คุ้มบ้านน้อย ตำบลสะพุง กว้าง 5.00 
ยาว 868 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 4,340 ตารางเมตร ลูกรังไหลท่างข้างละ 0.20
เมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   
อำเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมส่งเสรมิฯ - - เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,617,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

90 วัน - 

 
 


