


ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

1 บริหารงาน -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 1 (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 86,800   

ทั่วไป (Inverter)  ขนาด 24,000 BTU

จ านวน 2   เคร่ือง ๆ ละ 43,400 

2 บริหารงาน -ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 17,000   

ทั่วไป ส านักงาน

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง
ลักษณะงาน

(/)
วธิกีาร

(/)
ออกแบบหรือ

ก าหนดคุณ
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ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน



ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมปา้ยศูนย์ 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 131,000   

พฒันาเด็กเล็กบา้นสระแก้ว

โดยท าการ ก่อสร้างร้ัวพร้อมปา้ย

ขนาดสูง 1.50  เมตร   ยาว  47  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ
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ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

6 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมปา้ยศูนย์ 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 175,000   

พฒันาเด็กเล็กวดัแจ้งอรุณสิลป์

โดยท าการ ก่อสร้างร้ัวพร้อมปา้ย

ขนาดสูง 1.50  เมตร   ยาว  125  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
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ผด.5

ล าดับ แผนงาน
ที่

หมายเหตุ
งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

15 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 46,000   

บริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน

บา้นสระแก้ว   หมู่ที่  1

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 

0.30  เมตร ยาว 7 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
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ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

7 อุตสาหกรรมฯโครงการขุดลอกล าหว้ยเลาน้อย 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 36,000   

บา้นสระแก้ว หมู่ที่  1 (นานายสัง)

โดยท าการ ขุดลอก ขนาดกวา้ง 6  เมตร 

ยาว 410  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณดินถม 3,690  ลูกบาศ์กเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

แล้ว

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

                                                                                            แผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2564                                                                                              



ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ

ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

8 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 232,000   

(คสล.) ภายในหมู่บา้น บา้นเก่าค้อ

หมู่ที่ 3

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 5  เมตร 

ยาว 60  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 300   ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

แล้ว

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
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ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

10 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 117,000   

(คสล.) ภายในหมู่บา้น บา้นนาเสียว

หมู่ที่ 5

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 4  เมตร 

ยาว 30  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 120   ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด
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ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

แล้ว



ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

11 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 182,000   

(คสล.) ภายในหมู่บา้น บา้นโคกสวา่ง

หมู่ที่ 6 (ซอยสระไทยญี่ปุ่น)

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 4  เมตร 

ยาว 60   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 240  ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย
หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
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แล้ว



ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

12 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 232,000   

(คสล.) บา้นวงัหนิ หมู่ที่ 7 

 (ซอยวดัปา่ไพศาล)

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 5  เมตร 

ยาว 60   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 300   ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว

                                                                                            แผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2564                                                                                              
หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย

หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน



ผด.5

แผนงาน

ล าดับ หมายเหตุ
ที่ งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด เฉพาะ คัด มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ที่ผูกพัน เสร็จ ซ้ือ จ้าง เจาะจง เลือก (/) (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ

(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ราคา/ สัญญา มอบ  ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ

ปีต่อไป ปี 2564 ประกวด (เดือน/ปี) ....... ........... (ล้านบาท)

ราคา/ (เดือน/ปี) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)

13 อุตสาหกรรมฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 (/) (/) (/) (/)  เม.ย.64 ก.ย.64 158,000   

(คสล.) บา้นหวัขัว  หมู่ที่ 1

 (ซอยหลังวดัธาตุกู่ทอง)

โดยท าการ ก่อสร้างขนาดกวา้ง 5  เมตร 

ยาว 40   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 200   ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลต าบลสระแก้วก าหนด

                                                                                            แผนปฏบิตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง   ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2564                                                                                              
หน่วยงานเทศบาลต าบลสระแก้ว    อ าเภอเปอืยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย

หมวดครุภณัฑ์ ลักษณะงาน วธิกีาร ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและส่ิงก่สร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ

แล้ว
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