
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

เรื่อง การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
............................................... 

 
  ตามที่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสระ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ไดป้ระกาศใช้แล้วนั้น   

             เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตามก าหนดเวลาในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่             
และเพ่ือให้ประชาชนทราบ จึงมีแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี  ๒๕62  ดังมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
             (ลงชื่อ)      
                   (นายสังคม  สืบแสน) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

      
 



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงิน (บาท) (วนั)

1 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุส ำนกังำน บริหำรงำนทัว่ไป 100,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 5  -   ขออนุมติจดัหำตำม
ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

2 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว บริหำรงำนทัว่ไป 20,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5 ปีงบประมำณ

3 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุคอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 55,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5

4 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ บริหำรงำนทัว่ไป 30,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5

5 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง บริหำรงำนทัว่ไป 40,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5

6 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน บริหำรงำนทัว่ไป 200,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 5

7 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุเคร่ืองแต่งกำย บริหำรงำนทัว่ไป 100,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 5

8 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 คร่ืองโทรสำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ บริหำรงำนทัว่ไป 21,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 5

หวัหน้ำส ำนกัปลดั

หมายเหตุรายการ/ จ านวน (หน่วย)

(นำงงำมจิตต ์   สมจิตต์)

                                                                                                         แผนการจดัหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                     
                                                                         ของ  ส านกังานปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จงัหวดัพะเยา                             

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ
ล าดบัที่



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงิน (บาท) (วนั)

1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุส ำนกังำน บริหำรทัว่ไป 50,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5  -   ขออนุมติจดัหำตำม
  ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

2 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ บริหำรทัว่ไป 21,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5 ปีงบประมำณ

หมายเหตุ

( นำยคมสนั    ยนืยงั)
ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั

                                                                                                         แผนการจดัหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                   
                                                                         ของ  กองคลงั   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จงัหวดัพะเยา                             

ล าดบัที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงนิ (บาท) (วนั)

1 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุส ำนกังำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5  -   ขออนุมติจดัหำตำม
  ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

2 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 50,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5 ปีงบประมำณ

3 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุก่อสร้ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 50,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5

4 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 21,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5

5 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรต่อเติมอำคำรเอนกประสงค ์อบต.สระ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 212,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30

6 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล. ป่ำสุสำน ม.5 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 138,000.00           - - เฉพำะเจำะจง 30

7 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. ม.1 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 46,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

8 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. ม.2 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 96,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

9 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร ม.3 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 30,000.00             - เฉพำะเจำะจง 30

10 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยป่ำสุสำน ม.5 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 161,000.00           - เฉพำะเจำะจง 30

11 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. ม.6 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 187,000.00           - เฉพำะเจำะจง 30

                                                                                                         แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                          
                                                                         ของ  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยา                             

ล าดบัที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ

(นำยนฐัพงษ ์   รักดี)
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงนิ (บาท) (วนั)

12 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.7 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 170,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30  -   ขออนุมติจดัหำตำม
  ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

13 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร  ม.7 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 50,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30 ปีงบประมำณ

14 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. ม.8 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 62,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30

15 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.9 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 250,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30

16 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรปรับปรุงท่อเหล่ียมหวัยลำน ม.10 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 40,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30

17 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.12 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 100,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30

18 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.13 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 280,000.00           - - เฉพำะเจำะจง 30

19 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.4 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 120,000.00           - - เฉพำะเจำะจง 30

20 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน อบต.สระ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 600,000.00           - - เฉพำะเจำะจง 30

21 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรติดตั้งโคมไฟดว้ยระบบพลงังำนแสงอำทิตย ์ม.1 เคหะและชุมชน 96,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

22 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรปรับปรุงหอประชุม ม.6 สร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 47,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

หมายเหตุ

                                                                                                         แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                       
                                                                         ของ  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยา                             

ล าดบัที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

(นำยนฐัพงษ ์   รักดี)
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ทีต้่องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงนิ (บาท) (วนั)

23 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำป่ำสุสำน ม.10 สร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 496,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30  -   ขออนุมติจดัหำตำม
  ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

24 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์น ้ำตกห้วยตน้ผ้ึง กำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 95,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30 ปีงบประมำณ

25 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีต ม.2 กำรเกษตร 66,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30

26 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรวำงท่อส่งน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำห้วยห้ำงเสือ ม.2 กำรเกษตร 113,000.00            -  - เฉพำะเจำะจง 30

27 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีต ม.3 กำรเกษตร 70,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30

28 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย คสล. ห้วยทรำยขำว ม.8 กำรเกษตร 58,500.00              -  - เฉพำะเจำะจง 30

29 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีต ทุง่แพะ กำรเกษตร 52,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

30 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีต ม.10 กำรเกษตร 69,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

31 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำดำดคอนกรีต ม.12 กำรเกษตร 80,000.00             - - เฉพำะเจำะจง 30

32 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ม.1 กำรเกษตร 103,000.00           - - เฉพำะเจำะจง 30

เงนินอกงบประมาณ
หมายเหตุ

(นำยนฐัพงษ ์   รักดี)
ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง

                                                                                                         แผนการจัดหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                          
                                                                         ของ  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยา                             

ล าดบัที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงิน (บาท) (วนั)

1 ต.ค. 61 -ก.ย. 62 วสัดุส ำนกังำน กำรศึกษำ 20,000.00              -  - เฉพำะเจำะจง 5  -   ขออนุมติจดัหำตำม
  ควำมจ ำเป็นตลอดทั้ง

2 ม.ค. 61 - ก.ย. 62 อำหำรเสริม (นม) กำรศึกษำ 1,013,671.00         -  - เฉพำะเจำะจง ตำมปฏิทิน ปีงบประมำณ
กำรศึกษำ

ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม

หมายเหตุ

( นำงก่ิงกำญ   ยนืยงั)

                                                                                                         แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                     
                                                                         ของ  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยา                             

ล าดับที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ



  แบบ  ผ.ด.1

ช่วงเวลา วธีิจัดหา ก าหนดส่งมอบ

ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท) ประเภท จ านวนเงิน (บาท) (วนั)

1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข 70,000.00              -  - เฉพาะเจาะจง 5  -   ขออนุมติจดัหาตาม
  ความจ าเป็นตลอดทั้ง

2 ก.พ. 62 - ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สาธารณสุข 14,900.00             - - เฉพาะเจาะจง 30 ปีงบประมาณ

3 ก.พ. 62 -ก.ย. 62 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ การศาสนาวฒันธรรม 297,000.00           - - เฉพาะเจาะจง 30
เหมืองบา้นสระ และนนัทนาการ

     ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
( นายพิษณุพร   ปิจจวงศ์)

                                                                                                         แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                     
                                                                         ของ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยา                             

ล าดับที่ รายการ/ จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

หมายเหตุ


