แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61
2
ต.ค.60-ก.ย.61
3
ต.ค.60-ก.ย.61
4
ต.ค.60-ก.ย.61
5
ต.ค.60-ก.ย.61
6
ต.ค.60-ก.ย.61
7
ต.ค.60-ก.ย.61
8
ต.ค.60-ก.ย.61
9
ต.ค.60-ก.ย.61
10
ต.ค.60-ก.ย.61
11
ต.ค.60-ก.ย.61
12
ต.ค.60-ก.ย.61
13
ม.ค.-ก.ย.61

14

ม.ค.-ก.ย.61

รายการ/จํานวน(หนวย)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุอื่น
เกาอี้หมุนมีที่วางแขน จํานวน 4
ตัว ๆ ละ 3,800 บาท ไมปรากฎ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เลื่อน ขนาดความยาว 120 ซม.
สูง 86 ซม. และลึก 40 ซม.
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 4,000 บาท ไม
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
80,000
บริหารงานทั่วไป
10,000
บริหารงานทั่วไป
40,000
บริหารงานทั่วไป
20,000
บริหารงานทั่วไป
50,000
บริหารงานทั่วไป
80,000
บริหารงานทั่วไป
10,000
บริหารงานทั่วไป
40,000
งานรักษาความสงบฯ
26,000
งานรักษาความสงบฯ
80,000
งานรักษาความสงบฯ
48,000
งานรักษาความสงบฯ
52,900
บริหารงานทั่วไป
15,200

บริหารงานทั่วไป

16,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
15 วัน

จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
15 ม.ค.-ก.ย.61
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
16
ม.ค.-ก.ย.61 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด
LED สี แบบ Network จํานวน 1
เครื่อง ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

(ลงชื่อ)............................................เจาหนาที่(สํานักปลัด)
(นายณฐพงษ จตุพรมาศทวี)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
บริหารงานทั่วไป
16,000

บริหารงานทั่วไป

12,000

รวม

596,100

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

(ลงชื่อ)...............................................หัวหนาเจาหนาที่(สํานักปลัด)
(นางราตรี ศรีเคลือบ)

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
15 วัน
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

วาที่รอยตรี....................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
2
ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
3
ม.ค.-ก.ย.61 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
(มอก.) จํานวน 1 ตู ปรากฎใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
4
ม.ค.-ก.ย.61 ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เลื่อน ขนาดความยาว 120 ซม.
สูง 86 ซม. และลึก 40 ซม.
จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,000 บาท ไม
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

จาสิบเอก.......................................เจาหนาที(่ กองคลัง)
(สมบูรณ จรทอง)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
งานบริหารงานคลัง
50,000
งานบริหารงานคลัง
20,000
งานบริหารงานคลัง
5,500

งานบริหารงานคลัง

8,000

รวม

83,500

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

-

(ลงชื่อ)..............................................หัวหนาเจาหนาที่(กองคลัง)
(นางสาวพิมพลักษณ แสนเสนา)

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
15 วัน
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

วาที่รอยตรี..........................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61
2
ต.ค.60-ก.ย.61
3
ต.ค.60-ก.ย.61
4
ต.ค.60-ก.ย.61
5
ต.ค.60-ก.ย.61
6
ต.ค.60-ก.ย.61
7
ต.ค.60-ก.ย.61
8
9

ต.ค.60-ก.ย.61
ม.ค.-ก.ย.61

10

ม.ค.-ก.ย.61

รายการ/จํานวน(หนวย)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
อาหารเสริม (นม)
วัสดุกีฬา
โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติการ โตะกวาง 60 ซม. ยาว
120 ซม. และสูง 75 ซม. เกาอี้มี
พนักพิง กวาง 40 ซม. ยาว 43
ซม. สูง 85 ซม. จํานวน 1 ชุด
3,900 บาท ไมปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
30,000
แผนงานการศึกษา
20,000
แผนงานการศึกษา
10,000
แผนงานการศึกษา
20,000
แผนงานการศึกษา
10,000
แผนงานการศึกษา
10,000
งานกอนระดับวัยเรียน
790,000
และประถมศึกษา
งานกีฬาและนันทนาการ
40,000
แผนงานการศึกษา
3,900

แผนงานการศึกษา

32,000

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน (บาท)
-

วิธีจัดหา
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน

จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป

หมายเหตุ

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

7 วัน
15 วัน

จัดหาตามความจําเปนตลอดป
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

-

-

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
11
ม.ค.-ก.ย.61 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด
LED สี แบบ Network จํานวน 1
เครื่อง ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
12
ม.ค.-ก.ย.61 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานการศึกษา
24,000

แผนงานการศึกษา

รวม

(ลงชื่อ).......................................เจาหนาที(่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(นางณิชกุล ผารัตน)

5,600

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

995,500

(ลงชื่อ).......................................หัวหนาเจาหนาที่(กองการศึกษาฯ)
(นายประสงค ชินศรี)

วาที่รอยตรี...................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
2
ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
3
ม.ค.-ก.ย.61 ตูเหล็กคัดแยกขยะอันตรายใน
ชุมชน จํานวน 10 ชุด ๆ ละ
5,000 บาท ไมปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานสาธารณสุข
15,000
แผนงานสาธารณสุข
20,000
แผนงานสาธารณสุข
50,000

รวม

(ลงชื่อ).......................................เจาหนาที(่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
(นายพนมพร โยมรัมย)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
15 วัน
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

85,000

(ลงชื่อ).......................................หัวหนาเจาหนาที่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) วาที่รอยตรี...................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(นางณัฏฐนันท อินธิจักร)
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61
2
ต.ค.60-ก.ย.61
3
ต.ค.60-ก.ย.61
4
ต.ค.60-ก.ย.61
5
ต.ค.60-ก.ย.61
6
ต.ค.60-ก.ย.61
7
ม.ค.-ก.ย.61

8

ม.ค.-ก.ย.61

9

ม.ค.-ก.ย.61

รายการ/จํานวน(หนวย)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
โครงการจัดทําปายแนวเขต
องคการบริหารสวนตําบลทาหาด
ยาว ขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว
2.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ทาหาดยาวกําหนด)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานมวงนอย หมูที่ 2
จากสุดถนน คสล.เดิม จากบริเวณ
หนาบานนางจันทร กมล ไปทาง
ทิศใต ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 180 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ทา
หาดยาว เลขที่ /2561)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
40,000
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
แผนงานเคหะและชุมชน
400,000
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000
แผนงานเคหะและชุมชน
5,000
แผนงานเคหะและชุมชน
40,000
แผนงานเคหะและชุมชน
16,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
15 วัน

จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน

20,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน

100,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
10
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานศรีโพนทอง หมูที่
4 จากบริเวณสามแยกวัดบานศรี
โพนทอง ไปทางทิศตะวันออก ผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 180 ตร.ม.(ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)
11
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปด
คสล.) บานโพนทอง หมูที่ 6 จาก
สุดถนนเดิมหนาบานกัญชา หลง
ชล ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร
คสล.กวางรวม 3 เมตร ยาวรวม
28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 84 ตร.ม. ราง
ระบายน้ําปากรางกวาง 0.40 เมตร
ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 56 ฝา (ตามแบบ อบต.ทา
หาดยาว เลขที่ /2561)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

100,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
12
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

13

ม.ค.-ก.ย.61

เหล็กพรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบมีฝาปด คสล.) บาน
หนองพลับ หมูที่ 8 จากสุดถนน
คสล.เดิม ไปทางทิศตะวันตก ผิว
จราจรกวางรวม 3.65 เมตร ยาว 26
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 94.9 ตร.ม. รางระบายน้ํา
ขนาดกวางภายใน 0.20 เมตร ยาว
26 เมตร พรอมฝาปดเหล็ก จํานวน
26 ฝา (ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว
เลขที่ /2561)
โครงการยกระดับถนนดินพรอมลง
ลูกรังผิวจราจร บานปลาคูณ หมูที่ 1
จากบริเวณที่นา นายกระวิน หมื่น
ยุทธ ไปทางทิศใต ถนนดินกวาง 5
เมตร ยาว 148 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย
1 เมตร พรอมลงลูกรังผิวทางกวาง 5
เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือไดปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 111 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

95,400

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
14
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลง
ลูกรังผิวทาง บานดอนสัมพันธ หมู
ที่ 3 จากบริเวณที่สวนนายบุญ
หลาย ทับหนองฮี ไปทางทิศใต
ถนนดิน กวาง 5 เมตร ยาว 220
เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
พรอมลงลูกรังผิวทางกวาง 5 เมตร
ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือไดปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 110 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)
15
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
ดินโดยการลงลูกรัง บานดอน
สัมพันธ หมูที่ 3 จากแยก
ถนนลาดยางสายชะโด – ฮองสังข
ไปทางทิศใต ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 313 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือไดปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 156.5 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรียบรอย

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
68,800

แผนงานเคหะและชุมชน

31,200

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
16
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลง
ลูกรังผิวจราจร บานดอนโมง หมูที่
5 จากบานนายสัมฤทธิ์ บุดดี บริเวณบานนายยันตะชัย ผิวงาม
ถนนดินกวาง 3.50 เมตร ยาว
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร
พรอมลงลูกรังผิวทางกวาง 3.5
เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือไดปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 49 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)
17
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุก บานโนนสูง หมูที่ 7 จากสาม
แยกบานโนนสูง – ไปหนองบัว
แดง ปริมาณลงหินคลุกผิวทาง
กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
126.24 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

100,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
18
ม.ค.-ก.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

19

ม.ค.-ก.ย.61

คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปด
คสล.) บานปลาคูณ หมูที่ 9 บริเวณ
สามแยกขางบานนายสุด เกตุดวง ไป
ทางทิศเหนือ ปริมาณปากรางกวาง
0.40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 90 ฝา (ตามแบบ อบต.
ทาหาดยาว เลขที่ /2561)
โครงการขยายเขตระบบทอจาย
น้ําประปาประจําระบบประปาหมูบาน
บานหนองพลับ หมูที่ 10 โดยเชื่อมตอ
ระบบทอจายน้ําเดิมบริเวณกองทุน
หมูบ านไปทางทิศเหนือ ปริมาณงาน
วางทอจายน้ํา PVC ขนาด 3 นิ้ว
ระยะทาง 630 เมตร และวางทอจาย
น้ํา PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 400
เมตร (ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว
เลขที่ /2561)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน
100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

จาสิบเอก.......................................เจาหนาที(่ กองชาง)
(สมบูรณ จรทอง)

100,000

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา
ประเภท
จํานวน (บาท)
เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
(วัน)
45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

45 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมายเหตุ

1,566,400

(ลงชื่อ)..............................................หัวหนาเจาหนาที่(กองชาง)
(นางสาวพิมพลักษณ แสนเสนา)

วาที่รอยตรี..........................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1
ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
2

ม.ค.-ก.ย.61

3

ม.ค.-ก.ย.61

4

ม.ค.-ก.ย.61

โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับ
ปฏิบัติการ โตะกวาง 60 ซม. ยาว 120
ซม. และสูง 75 ซม. เกาอี้มีพนักพิง
กวาง 40 ซม.ยาว 43 ซม. สูง 85 ซม.
จํานวน 1 ชุด 4,800 บาท ไมปรากฎ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ตูเ หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน
ยาว 120 ซม. สูง 86 ซม. และลึก 40
ซม. จํานวน 1 ชุด 4,000 บาท ไม
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด
LED สี แบบ Network จํานวน 1
เครื่อง ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

(ลงชื่อ).......................................เจาหนาที(่ กองสวัสดิการสังคม)
(นายพนมพร โยมรัมย)

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานสรางความ
20,000
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานสรางความ
4,800
เขมแข็งของชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน (บาท)
-

วิธีจัดหา
เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป

-

-

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

4,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

12,000

-

-

เฉพาะเจาะจง

15 วัน

รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

รวม

40,800

(ลงชื่อ).......................................หัวหนาเจาหนาที่(กองสวัสดิการสังคม)
(นายสันทัด เลิศพันธ)

วาที่รอยตรี...................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2561
ของ กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ลําดับ
ชวงเวลา
รายการ/จํานวน(หนวย)
ที่
ที่ตองเริ่มจัดหา
1 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน
2 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร
3
ม.ค.-ก.ย.61 ไมชกั ฟวส ขนาด 22 กิโวลต 24
ฟุต จํานวน 1 ชุด 20,000 บาท
ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท)
แผนงานการเกษตร
20,000
แผนงานการเกษตร
10,000
แผนงานการเกษตร
20,000

รวม

(ลงชื่อ).......................................เจาหนาที(่ กองสงเสริมการเกษตร)
(นายณฐพงษ จตุพรมาศทวี)

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน (บาท)
-

วิธีจัดหา
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กําหนดสงมอบ
หมายเหตุ
(วัน)
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
7 วัน
จัดหาตามความจําเปนตลอดป
15 วัน
รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

40,000

(ลงชื่อ).......................................หัวหนาเจาหนาที่(กองสงเสริมการเกษตร)
(นางคนึงนิต สุดสะอาด)

วาที่รอยตรี...................................ปลัด อบต.ทาหาดยาว
(ณัชพล สังวร)

