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1 ค่าจ้างท าป้าย ส านักปลัด 5,000 ต.ค.65 - ก.ย.66   
2 ค่าจ้างบริการท าความสะอาดส านักงาน ส านักปลัด 168,000 ต.ค.65 - ก.ย.66   
3 รายจ่ายเกี่ยวกับการการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด 60,000 ต.ค.65 - ก.ย.66   
4 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ส านักปลัด 48,000 ต.ค.65 - ก.ย.66   
5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
50,000 ธ.ค.65-ก.ย.66   

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส านักปลัด 30,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    10,000 ก.ค.66-ก.ย.66   
8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
9 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส านักปลัด 60,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
12 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
13 วัสดุส านักงาน ส านักปลัด  50,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลัด 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
15 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ส านักปลัด 2,500 ต.ค.65- ก.ย.66   
16 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ส านักปลัด 43,400 ต.ค.65- ก.ย.66   
17 โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 5,000 ม.ค.66- มิ.ย.66   
18 โครงการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.นาสะแบง 15,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
19 ค่าจ้างบริการบันทึกข้อมูล กองคลัง 108,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
20 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ กองคลัง 48,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 20,000 ม.ค.66- มี.ค.66   
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22 วัสดุส านักงาน กองคลัง 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง 5,000 ต.ค.65-มี.ค.66   
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 10,000 ม.ค.66-มิ.ย.66   
25 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน กองคลัง 17,100 ต.ค.65-ธ.ค.65   
26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
27 วัสดุส านักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
28 วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน 10,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
29 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสารสนเทศ 10,000 ต.ค. 66-มิ.ย. 66   
30 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง งานสารสนเทศ 8,000 ต.ค. 66-มิ.ย. 66   
31 ค่าจ้างท าป้าย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 ต.ค. 66-มิ.ย. 66   
32 ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 84,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
33 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  20,000 ธ.ค.65-ม.ค.66   
34 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  20,000 เม.ย.66   
35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
36 วัสดุส านักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 ต.ค.66-ส.ค.66   
37 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
38 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
39 วัสดุเครื่องแต่งกาย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
40 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
41 วัสดุเครื่องดับเพลิง แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
42 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
43 วัสดุจราจร แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
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44 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษาฯ 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
45 วัสดุส านักงาน กองการศึกษาฯ 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
46 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
47 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษาฯ 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
49 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 ม.ค. 66   
50 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
51 โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
52 วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) กองการศึกษาฯ 1,063,491 ต.ค.65-ก.ย.66   
53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก 50,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
54 ค่าจ้างบริการงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 108,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
55 ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 504,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
56 ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี 

5,000 ต.ค.65- ก.ย.66   

57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน แกนน าสุขภาพในการควบคุมและการป้องกันโรค 
ต าบลนาสะแบง 

5,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   

58 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 120,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
59 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์      

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

40,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   

60 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม แผนงานสาธารณสุขฯ 20,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
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61 วัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุขฯ 5,000 ต.ค.65- ธ.ค.65   
62 วัสดุส านักงาน แผนงานสาธารณสุขฯ 20,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสาธารณสุขฯ 10,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุขฯ 52,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
65 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุขฯ 10,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
66 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานสาธารณสุขฯ 5,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
67 วัสดุเครื่องแต่งกาย แผนงานสาธารณสุขฯ 10,000 ต.ค.65- ธ.ค.65   
68 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุขฯ 10,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
69 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน แผนงานสาธารณสุขฯ 5,000 ต.ค.65- ธ.ค.65   
70 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน แผนงานสาธารณสุขฯ 5,700 ต.ค.65- ก.ย.66   
71 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 36,000 ต.ค.65 - ก.ย.66   
72 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 5,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
73 โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 5,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
74 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพต าบลนาสะแบง 5,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
75 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
76 วัสดุส านักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
77 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
78 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,700 ม.ค.66-มี.ค.66   
79 ค่าจ้างบริการซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์ตามไหล่ทาง แผนงานเคหะและชุมชน 252,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
80 ค่าจ้างบริการซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แผนงานเคหะและชุมชน 84,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
81 ค่าจ้างบริการซ่อมแซมระบบน้ าประปา แผนงานเคหะและชุมชน 252,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
82 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน 80,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
83 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานเคหะและชุมชน 80,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
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84 วัสดุอ่ืน แผนงานเคหะและชุมชน 20,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและขยายเขตท่อส่งน้ าประปา 100,000 ต.ค.65- ก.ย.66   
86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 100,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
87 ค่าจ้างบริการงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 288,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
88 โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
89 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน(จังหวัดสะอาด) 5,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5,000 ต.ค.65-ธ.ค.65   
91 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน 84,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
92 โครงการอบรมการบ าบัดน้ าเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
93 โครงการ Big Cleaning Day 5,000 พ.ย.65-ก.ย.66   
94 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 5,000 ม.ค.66-ก.ย.66   
95 โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้

ประชาชน 
5,000 ม.ค.66-ก.ย.66   

96 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 ธ.ค.65-มี.ค.66   
97 โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ ส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 5,000 พ.ย.65-มี.ค.66   
98 โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศ 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
99 โครงการวิ่งเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   

100 วัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
101 โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
102 โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา 160,000 มิ.ย.66-ก.ย.66   
103 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 100,000 พ.ย.65   
104 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 เม.ย.66   
105 ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
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106 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 48,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
107 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
108 วัสดุส านักงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
109 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
110 วัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 200,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
111 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
112 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
113 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
114 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37,900 ต.ค.65-ก.ย.66   
115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก-วัดถ้ าผาขาว หมู่ที่ 4  

บ้านหนองจิก 
428,700 ม.ค.66-มี.ค.66   

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง 453,700 ต.ค.65-ธ.ค.65   
117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู 265,000 ต.ค.65-ธ.ค.65   
118 โครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการ อบต.นาสะแบง 500,000 ก.ค.66-ก.ย.66   
119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง 95,500 ก.ค.66-ก.ย.66   
120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู จุดที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง 81,700 ก.ค.66-ก.ย.66   
121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง 262,900 ต.ค.65-ธ.ค.65   
122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน 500,000 เม.ย.66-มิ.ย.66   
123 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม 271,300 ก.ค.66-ก.ย.66   
124 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
125 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรภายในต าบลนาสะแบง 500,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น 100,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าและระบบระบายน้ า 100,000 ต.ค.65-ก.ย.66   

 



             แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566     หน้า 7/7 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
      เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว          ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี             อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะจัดซื้อจัด
จ้างโดยประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดว่า
จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลาง

ก าหนด 
หมายเหตุ 

128 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 50,000 ต.ค.65-ก.ย.66   
129 โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 5,000 พ.ค. 66-ก.ย.66   
130 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5,000 ต.ค.65-ก.ย.66   

131 ค่าจ้างบริการจดมิเตอร์น้ าประปาและจัดเก็บค่าน้ าประปา แผนงานการพาณิชย์ 139,200 ต.ค.65-ก.ย.66   
132 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานการพาณิชย์ 5,000 ม.ค.66-มิ.ย.66   
133 วัสดุส านักงาน แผนงานการพาณิชย์ 20,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
134 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการพาณิชย์ 10,000 ม.ค.66-มี.ค.66   
135 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน แผนงานการพาณิชย์ 5,700 ม.ค.66-มี.ค.66   
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