
แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

1 ต.ค.63 - ก.ย.64 1.ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานบริหารทั่วไป 1,000,546       วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

2.ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป 36,000           เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

2 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าเบี้ยประกันภยั แผนงานบริหารทั่วไป 30,000           วธิี 15 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

3 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะ แผนงานบริหารทั่วไป 100,000         วธิี 15 "

บคุคล งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น หรือ

คณะกรรมการ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ที่
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

รายการ / จ านวน (หน่วย) วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

4 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิก แผนงานบริหารทั่วไป 600,000         วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

สภาอบต. งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

5 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป 20,000           วธิี 7 "

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน" ของ คณะผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

สมาชิกสภาฯ 

6 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการ "ฝึกอบรมนเพื่อเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป 60,000           วธิี 7 "

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน" ของ งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

อบต.ปา่แดด

7 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานบริหารทั่วไป 300,000         วธิี 7 "

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

8 ต.ค.63 - ก.ย.64 .ค่าวสัดุส านักงาน แผนงานบริหารทั่วไป 195,000         วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

9 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุงานบา้นงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป 80,000           วธิี 30 "

เพื่อจ่ายเปน็ เช่นไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ า งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

ฯลฯ

10 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุก่อสร้าง แผนงานบริหารทั่วไป 100,000         วธิี 5 "

เพื่อจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง วสัดุในการซ่อมแซม งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

ประปาหมู่บา้น เช่นทอ่น้ า และอุปกรณ์ประปา 

ฯลฯ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

11 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน แผนงานบริหารทั่วไป 286,000         วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ที่ใช้ในกิจการของอบต.

12 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000           วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

13 ต.ค.63 - ก.ย.64 วดัสุคอมพวิเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000           วธิี 5 "

เฉพาะเจาะจง

14 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าไฟฟา้ แผนงานบริหารทั่วไป 230,000         วธิี 5

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

15 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล แผนงานบริหารทั่วไป 10,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

16 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบริการโทรศัพท์ แผนงานบริหารทั่วไป 20,000           วธิี 30 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

17 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบริการไปรษณีย์ แผนงานบริหารทั่วไป 30,000           วธิี 30 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

18 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม แผนงานบริหารทั่วไป 41,000           วธิี "

1.ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของอบต. งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

2.ค่าเช่าพื้นที่เวปไซค์ของอบต.

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

19 ต.ค.63 - ก.ย.64 เล่ือยยนต์ แผนงานบริหารทั่วไป 8,000             วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

20 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป 42,500           วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

21 ต.ค.63 - ก.ย.64 จอรับภาพ แผนงานบริหารทั่วไป 24,300           วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

22 ต.ค.63 - ก.ย.64 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ แผนงานบริหารทั่วไป 39,000           วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

23 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ แผนงานบริหารทั่วไป 4,300             วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

24 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ แผนงานบริหารทั่วไป 2,600             วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

25 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 300,000         วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่

26 พ.ค.- ก.ย.64 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพงึพอใจ แผนงานบริหารทั่วไป 11,000           วธิี 90 "

ของผู้รับบริการ งานบริหารทั่วไป เฉพาะเจาะจง

27 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานบริหารทั่วไป 500,000         วธิี 30 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

28 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษี แผนงานบริหารทั่วไป 20,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

29 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุส านักงาน แผนงานบริหารทั่วไป 50,000           วธิี 5 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

30 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารทั่วไป 10,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

31 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป 50,000           วธิี 5 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

32 ต.ค.63 - ก.ย.64 ตู้เก็บเอกสารานเล่ือนผสม 4 ฟตุ แผนงานบริหารทั่วไป 6,400             วธิี 5 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

33 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองวดัระยะดิจิตอล แผนงานบริหารทั่วไป 4,000             วธิี 5 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

34 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED แผนงานบริหารทั่วไป 2,600             วธิี 5 "

งานบริหารงานคลัง เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

35 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ถนนในช่วง 7 วนัอันตราย (เทศกาลปใีหม่และ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

เทศกาลสงกรานต์) การรักษาความสงบภายใน

36 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้และปอ้งกัน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000           วธิี 5 "

สาธารณภยัแก่ประชาชนต าบลปา่แดด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การรักษาความสงบภายใน

37 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุดับเพลิง จ านวน 1 เส้น แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,500           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การรักษาความสงบภายใน

38 ต.ค.63 - ก.ย.64 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,500             วธิี 5 "

งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและ เฉพาะเจาะจง

ระงับอัคคีภยั

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

39 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานการศึกษา 96,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

การศึกษา

40 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุส านักงาน แผนงานการศึกษา 20,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การศึกษา

41 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ แผนงานการศึกษา 20,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การศึกษา

42 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าไฟฟา้ แผนงานการศึกษา 60,000           วธิี 5 "

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

บริหารส่วนต าบลป่าแดด การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

43 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล แผนงานการศึกษา 10,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

บริหารส่วนต าบลป่าแดด การศึกษา

44 ต.ค.63 - ก.ย.64 โต๊ะอเนกประสงค์ แผนงานการศึกษา 6,000             วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การศึกษา

45 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แผนงานการศึกษา 17,000           วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การศึกษา

46 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ แผนงานการศึกษา 4,300             วธิี 7 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

การศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

47 มี.ค.-64 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ แผนงานการศึกษา 80,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ประถมศึกษา

48 มี.ค.-63 โครงการจัดงานวนัวชิาการ แผนงานการศึกษา 20,000           วธิี 5 "

งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ประถมศึกษา

49 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวยั แผนงานการศึกษา 40,000           วธิี 5 "

งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

50 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับ แผนงานการศึกษา 40,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ประถมวยั งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ประถมศึกษา

51 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 79,500           วธิี 30 "

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครอง งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

52 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 53,000           วธิี 30 "

ค่าหนังสือเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครอง งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

53 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 53,000           วธิี 30 "

ค่าอุปกรณ์กาเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครอง งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

54 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 113,950         วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครอง งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

55 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 450,500         วธิี 7 "

ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.สังกัดองค์กร งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

56 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาศึกษา แผนงานการศึกษา 1,641,500       วธิี 245 "

ค่าอาหารกลางวนัของ ศพด.สังกัดองค์กร งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประถมศึกษา

1.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปา่แดด

2.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโปง

3.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นศรีดอนมูล

4.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยหญ้าไซ

5.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยสลัก

6.ศูนย์พมันาเด็กเล็กบา้นหว้ยมะแกง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

57 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กในสังกัดการประถม แผนงานการศึกษา 3,046,758       วธิี 260 ขออนุมัติจัดหา

ศึกษา โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

จัดสรร คนละ 7.82 บาท จ านวน 260 วนั ประถมศึกษา

จ านวน 1,566 คน 

1.โรงเรียนบา้นปา่แดด (เวทยสมิทธิ)์

2.โรงเรียนชุมชนบา้นโปง่ 

3.โรงเรียนบา้นหว้ยมะแกง

4.โรงเรียนบา้นดอนสลี

5.โรงเรียนบา้นหวัฝาย

6.โรงเรียนบา้นหว้ยหญ้าไซ

7.โรงเรียนบา้นแม่ตาช้าง

8.โรงเรียนบา้นหว้ยสะลักวทิยา

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

58 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กใน ศพด. สังกัดองค์กร แผนงานการศึกษา 641,927         วธิี 260 ขออนุมัติจัดหา

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครอง งานระดับก่อนวยัเรียนและ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ทอ้งถิ่นจัดสรรใหค้นละ 7.82 บาทต่อวนั ประถมศึกษา

จ านวน 260 วนั จ านวน 264 คน 

1.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นปา่แดด

2.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโปง

3.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นศรีดอนมูล

4.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยหญ้าไซ

5.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยสลัก

6.ศูนย์พมันาเด็กเล็กบา้นหว้ยมะแกง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

59 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน แผนงานการศึกษา 15,000           วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

ต าบลปา่แดด งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

60 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมสืบสานพธิกีรรมล้านนาภมูิปญัญา แผนงานการศึกษา 15,000           วธิี 5 "

ทอ้งถิ่นเด็กและเยาวชนต าบลปา่แดด งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

61 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัข/แมว แผนงานสาธารณสุข 15,000           วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

สาธารณสุข

62 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค แผนงานสาธารณสุข 10,000           วธิี 5 "

ต าบลปา่แดด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

63 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการหมู่บา้นน าร่องการ แผนงานสาธารณสุข 30,000           วธิี 5 "

ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

64 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 190,000         วธิี 5 "

ตามโครงการควบคุมปอ้งกันโรคมาลาเรีย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

65 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการพระราชด าริรด้านสาธารณสุขตามโครงการ แผนงานสาธารณสุข 100,000         วธิี 7 ขออนุมัติจัดหา

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

สาธารณสุข

66 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขตามโครงการ แผนงานสาธารณสุข 150,000         วธิี 5 "

สานต่อพระปณิธานฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

67 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED แผนงานสาธารณสุข 2,600             วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

68 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธล์ด ละ เลิก ใช้ แผนงานสาธารณสุข 10,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

สาธารณสุข

69 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธแ์ละการใหค้วามรู้ แผนงานสาธารณสุข 8,000             วธิี 5 "

ประชาสัมพนัธก์ารใหค้วามรู้เกี่ยวกับการปอ้งกัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

โรคเอดส์ สาธารณสุข

70 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ แผนงานสาธารณสุข 75,000           วธิี 5 "

สุนัขบา้ตามพระปณิธานฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

71 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน แผนงานสาธารณสุข 30,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

72 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานสาธารณสุข 50,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

สาธารณสุข

73 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 150,000         วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

สาธารณสุข

74 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาบริการ แผนงานเคหะชุมชน 50,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

75 ต.ค.63 - ก.ย.64 วัสดุส านักงาน แผนงานเคหะชุมชน 20,000           วธิี 30 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

76 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ แผนงานเคหะชุมชน 100,000         วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

เคหะชุมชน

77 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าวสัดุก่อสร้าง แผนงานเคหะชุมชน 150,000         วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

78 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะชุมชน 200,000         วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

79 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะชุมชน 450,000 วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

เคหะชุมชน

80 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุคอมพวิเตอร์ แผนงานเคหะชุมชน 30,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

81 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน แผนงานเคหะชุมชน 22,000           วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

82 ต.ค.63 - ก.ย.64 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 AV แผนงานเคหะชุมชน 5,000             วธิี 5 "

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เฉพาะเจาะจง

เคหะชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

83 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ส านักงาน อบต.ปา่แดด แผนงานเคหะชุมชน 30,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานสวนสาธารณะ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

84 มี.ค.-64 โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20,000           วธิี 5 "

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

85 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 30,000           วธิี 5 "

จิตอาสา ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

86 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปกปอ้งสถาบนัของชาติ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

"

87 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 30,000           วธิี 5

เสพติด ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

88 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรีต าบลปา่แดด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 45,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

89 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 100,000         วธิี 5 "

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

91 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาด แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 15,000           วธิี 5 "

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

92 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมส่งเสริมการจัดดอกไม้ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

93 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 20,000           วธิี 5 "

ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

94 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 10,000           วธิี 5 "

พฒันาทอ้งถิ่น ของชุมชน เฉพาะเจาะจง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

ความเข้มแข็งชุมชน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

95 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการแข่งขันกีฬาด้านภยัเสพติดต าบลปา่แดด แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 60,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานกีฬาและนันทนาการ

96 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลมวลชนอ าเภอแม่สรวย แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 10,000           วธิี 5 "

คัพ และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานกีฬาและนันทนาการ

97 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชนอ าเภแม่สรวย แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 10,000           วธิี 5 "

ต้านยาสเพติด และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานกีฬาและนันทนาการ

98 ต.ค.-63 โครงการจัดงานกีฬาสัมพนัธต์ าบลปา่แดด แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 65,000           วธิี 5 "

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

99 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 40,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

100 ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนาและรัฐพธิี แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 30,000           วธิี 5 "

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

101 ม.ค.-64 โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 150,000         วธิี 5 "

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

102 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีโดยวถิีภมูิปญัญาทอ้งถิ่น แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 90,000           วธิี 5 "

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

103 พ.ย 63 โครงการส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณียี่เปง็ต าบลปา่แดด แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 56,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

104 ก.ค.-64 โครงการหล่อเทยีนและถวายเทยีนพรรษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 50,000           วธิี 5 "

และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น

105 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยว แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 36,000           วธิี 5 "

ต าบลปา่แดด และนันทนาการ เฉพาะเจาะจง

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

106 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 200,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

บา้หว้ยมะแกง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

107 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 243,000         วธิี 90 "

บา้นทุ่งรวงทอง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

108 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 248,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

บา้นหว้ยหญ้าไซ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

109 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที่ 10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 216,000         วธิี 60 "

บา้นเหล่า งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

110 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 75,000           วธิี 90 ขออนุมัติจัดหา

บา้นศรีดอนมูล งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

110 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         " 90 "

หมู่ที่ 16 บา้นหนองบวั งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

111 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 17 บา้นสันโค้งใต้ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

112 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35,000           วธิี 60 "

หมู่ที่ 3 บา้นปา่แดด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

113 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 11 บา้นจะหา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

114 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 107,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 18 บา้นแม่ตาช้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

115 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 170,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 20 บา้นหว้ยมะแกง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

116 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 144,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 21 บา้นหว้ยสลัก งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

117 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 155,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 21 บา้นหว้ยสลัก งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

118 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 22 บา้นเหล่าพฒันา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

119 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 284,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 5 บา้นทา้วแก่นจันทร์ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

120 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16,000           วธิี 90 "

หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยหญ้าไซ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

121 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 280,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 9 บา้นหว้ยหญ้าไซ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

122 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 177,000         วธิี 60 "

อบต.ปา่แดด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

123 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 193,000         วธิี 90 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 18 บา้นแม่ตาช้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

124 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างประตูระบายทราย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 85,000           วธิี 60 "

หมู่ที่ 8 บา้นหวัฝาย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

125 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างร้ัว อบต.ปา่แดด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 285,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

126 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 60 "

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 14 บา้นใหม่เจริญ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

127 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39,000           วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 19  บา้นศรีดอนมูล งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

128 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 260,000         วธิี 60 "

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 19  บา้นศรีดอนมูล งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

129 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 265,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 3 บา้นปา่แดด งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

130 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000         วธิี 30 "

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 6 บา้นโปง่สันขี้เหล็ก งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

131 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 154,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 6 บา้นโปง่สันขี้เหล็ก งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

132 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 248,000         วธิี 60 "

พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 8  บา้นหวัฝาย งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

133 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า ศพด.บา้นโปง่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 154,000         วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

134 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการติดต้ังถังกรองน้ าประปาหมู่บา้น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65,000           วธิี 30 "

หมู่ที่ 13 บา้นสันกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

135 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการติดต้ังถังกรองน้ าประปาหมู่บา้น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 65,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 7 บา้นดอนสลี งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

136 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทติย์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 250,000         วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 7 บา้นดอนสลี งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

137 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 318,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยอ้อ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

138 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 235,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 13 บา้นสันกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

139 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 130,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 13 บา้นสันกลาง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

140 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 302,000         วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 4 บา้นปา่กวา๋ว งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

141 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 30 "

บา้นสันโค้งใต้ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

142 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงหอประชุมมู่บา้น หมู่ที่ 15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 58,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

บา้นทุ่งรวงทอง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

143 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บา้นศรีดอนมูล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 54,000           วธิี 30 "

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

144 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บา้นหว้ยสะลัก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 38,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

145 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.ปา่แดด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43,000           วธิี 30 "

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

146 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงอาคารอาคารอเนกประสงค์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 84,000           วธิี 60 ขออนุมัติจัดหา

หมู่ที่ 10 บา้นเหล่า งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

147 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการปรับปรุงอาคารอาคารอเนกประสงค์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 300,000         วธิี 60 "

หมู่ที่ 2 บา้นไร่ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะเจาะจง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

148 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวติพอเพยีง แผนงานการเกษตร 30,000           วธิี 30 ขออนุมัติจัดหา

งานส่งเสริมการเกษตร เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

149 ต.ค.63 - ก.ย.64 วสัดุการเกษตร แผนงานการเกษตร 40,000           วธิี 5 "

งานส่งเสริมการเกษตร เฉพาะเจาะจง

150 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการทอ้งถิ่นไทยรวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว แผนงานการเกษตร 20,000           วธิี 7 "

งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง

151 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการทอ้งถิ่นอาสา ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ แผนงานการเกษตร 20,000           วธิี 5 "

"จิตอาสา สร้างปา่ รักษน์้ า" งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.1

ช่วงเวลา ก าหนด

ที่ต้องเริม่จัดหา แผนงาน / งาน / โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (บาท) ส่งมอบ (วัน)

152 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน แผนงานการเกษตร 20,000           วธิี 5 ขออนุมัติจัดหา

งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง ตามความจ าเปน็

153 ม.ค. - พ.ค. 64 โครงการปอ้งกันไฟปา่และหมอกควนั แผนงานการเกษตร 10,000           วธิี 90 "

งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง

154 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติ แผนงานการเกษตร 50,000           วธิี 90 "

งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง

155 ต.ค.63 - ก.ย.64 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการอนุรักษป์า่ต้นน้ า แผนงานการเกษตร 50,000           วธิี 90 "

งานอนุรักษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้ เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2564

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ รายการ / จ านวน (หน่วย)
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ




