
แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน บริหารงานทั่วไป 90,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุงานบานงานครัว บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุยานพาหนะและขนสง บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

4  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น บริหารงานทั่วไป 150,000.00       -  - พิเศษ 365 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

5  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุไฟฟาและวิทยุ บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - ตกลงราคา 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

6  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารงานทั่วไป 15,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

7  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุเครื่องดับเพลิง งานรักษาความสงบฯ 20,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

8  ต.ค. 57- ก.ย. 58 วัสดุอื่น ๆ งานรักษาความสงบฯ 100,000.00      

ครุภัณฑสํานักงาน

9  ต.ค. 57- ก.ย. 58 เต็นท พรอมอุปกรณครบชุด งานบริหารทั่วไป 70,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

จํานวน 2 หลัง 

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

10  ม.ค. - ก.ย. 58 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน งานบริหารทั่วไป 33,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

11  ม.ค. - ก.ย. 58 รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี (แบบ งานบริหารทั่วไป 38,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เกียรธรรมดา)

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

12  มี.ค. - ส.ค. 58 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  บริหารงานทั่วไป 25,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ICT

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน บริหารงานคลัง 120,000.00       -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุคอมพิวเตอร  บริหารงานคลัง 70,000.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ครุภํณฑสํานักงาน

3  ม.ค. - ก.ย. 58 ตูเก็บเอกสารแบบทึบ  2 หลัง  บริหารงานคลัง 12,000.00         -  -  ตกลงราคา  5วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภํณฑโฆษณาและเผยแพร

4  ม.ค. - ก.ย. 57 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  บริหารงานคลัง 7,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภํณฑคอมพิวเตอร

5  ม.ค. - ก.ย. 57 เครื่องสํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง  บริหารงานคลัง 5,100.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

6  ม.ค. - ก.ย. 57 จอภาพแบบ LCD หรือ LED  บริหารงานคลัง 3,500.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน การศึกษา 19,600.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบานงานครัว การศึกษา 30,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร การศึกษา 5,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

4  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุอื่น ๆ (คาอาหารเสริมนม) การศึกษา 1,027,460.00    -  - กรณีพิเศษ 280 วัน จัดหาอาหารเสริมนมครบ

5  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุการศึกษา การศึกษา 30,000.00         -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

6  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุกีฬา (อุปกรณกีฬาหมูบาน) การศึกษา 50,000.00         -  -  ตกลงราคา 15 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ครุภํณฑสํานักงาน

7  ม.ค. - ก.ย. 58 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอ การศึกษา 28,000.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ครุภํณฑคอมพิวเตอร

8  ม.ค. - ก.ย. 58 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED การศึกษา 19,900.00         -  -  ตกลงราคา 5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

9 ครุภํณฑกีฬา

 ม.ค. - ก.ย. 58 เครื่องออกกําลังกาย การศึกษา 200,000.00       -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

10  ม.ค. - ก.ย. 58 ซอมแซมตอเติมหองเรียนหองน้ําหรือ การศึกษา 100,000.00       -  - สอบราคา 30 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

อาคารเรียนที่อยูในความดูแลขององค

การบริหารสวนตําบลดานขุนทด

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข 5,000.00           -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุอื่น ๆ สาธารณสุข 100,000.00       -  - ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สาธารณสุข 150,000.00       -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

4  ม.ค.  ก.ย. 58 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  สาธารณสุข 7,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ .

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1  ม.ค. - ก.ย. 58 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง สังคมสงเคราะห 3,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

1  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุสํานักงาน เคหะและชุมชน 5,000.00           -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน 200,000.00       -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน 50,000.00         -  -  ตกลงราคา  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ครุภัณฑกอสราง

4  ม.ค. - ก.ย.58 แบบหลอคอนกรีตชนิดทรงเหลี่ยม เคหะและชุมชน 21,000.00         -  -  ตกลงราคา  15 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

5  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 99,000.00         -  -  ตกลงราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยบานอาจารยโอเลี้ยง บานหาญ หมู 1

กวาง 4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 184 ตารางเมตร

พรอมไหลทางลูกรังตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

6  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 410,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยสุขประเสริฐ บานดอนกลอย หมู 7

กวาง 5เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 745 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

7  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนกลอย  เคหะและชุมชน 59,000.00         -  -  ตกลงราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สายหนองมะคาเชื่อมถนนดานขุนทด-

หนองสรวง หมู 7

กวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรงานดินไมนอยกวา 1,300 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

8  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 150,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หนาบานนายศรีไพร ถึงบานนายเทพ 

บานใหมไชยณรงค หมูที่  10 

กวาง 5 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 745 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

9  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางปายทางเขาหมูบาน  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  - สอบราคา 30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานหนองโสน หมุ 11  กวาง 8.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

10  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยสระน้ํา  เคหะและชุมชน 51,000.00         -  - สอบราคา 30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หนองโสน บานหนองโสน หมู 11

ขนาด ศก. 0.30 เมตร จํานวน 26 ทอน พรอม

บอพัก ขนาด 1.00*1.00*1.00 เมตร จํานวน 4 บอ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ลําดับที่

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

11  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 156,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

อุทัยนคร ซอย 1 บานโคกพัฒนา หมู 12

กวาง 4 เมตร ยาว 71  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 284 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

12  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยห  เคหะและชุมชน 416,000.00       -  - สอบราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานผูใหญบุญธรรมถึงศาบากลางบานใหม

ไทยเจริญ หมูที่  13

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึก 0.30 เมตร

ยาวรวม 218 เมตร พรอมฝา คสล. รายละ

เอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครง

13  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  เคหะและชุมชน 280,000.00       -  - สอบราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานโพธิ์ทองพัฒนา ซอยรานนอยโอชา

หมูที่  14 กวาง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

  ยาวรวม 65 เมตร ฝา คสล.พรอมบอพัก

ขนาด 1.20*1.20*1.20 เมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ลําดับที่
งบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
เงินนอกงบประมาณ

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

14  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางระบบประปาน้ําดิบ  เคหะและชุมชน 400,000.00       -  - สอบราคา  60 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานถนนหักนอยพัฒนา หมู 15  ขนาด

10 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

พรอมปายโครงการ

15  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 165,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยบานนายพรอม บานจั่นสันติสุข หมู 16

กวาง 4 เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร

และเทคอนกรีตปรับระดับพื้นที่ไมนอยกวา

84 ตารางเมตร รายละเอียดระดับถนนคอนกรีต

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

16  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  เคหะและชุมชน 285,000.00       -  - สอบราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยหลังอําเภอ บานหัวบึง หมูที่  2 

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

  ยาวรวม 91 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก

และวางทอระบายน้ํา PVC 6 นิ้ว ยาว รวม 8 เมตร

รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด พรอมปาย

โครงการ

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

17  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 115,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยดวงใจ บานสรางสรรคพัฒนา หมูที่ 17

กวาง 4 เมตร ยาว 48  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร

รายละเอียดระดับถนนคอนกรีต รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

18  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 99,000.00         -  - ตกลงราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สายเลียบคลองสาวนหมาก บานจั่น หมู 3

กวาง 4 เมตร ยาว 46  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 184 ตารางเมตร

พรอมไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด 

19  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนดิน สายหนองหมู  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  - สอบราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานจั่น หมูที่ 3 กวาง 5 เมตร ยาว 800  เมตร

 หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน

ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กําหนด

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

20  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  เคหะและชุมชน 400,000.00       -  - สอบราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เสนหนาบานนายโจ ถึงบานนายจอรท

บานโคกรักษ หมู 4 

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ยาวรวม 187 เมตร พรอมฝา คสล.

และวางทอระบายน้ํา PVC 6 นิ้ว ยาวรวม

45 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด 

พรอมปายโครงการ

21  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 339,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยหลังวัดบานใหมเจริญสุข หมู 5 

กวาง 5 เมตร ยาว 123  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 615 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

22  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 121,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยริมบึง หมู 6 บานถนนหักนอย 

กวาง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 220 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลําดับที่



รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

23  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 149,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ซอยขางรานอาหารบานสวน หมู 6 บานถนนหักนอย 

กวาง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 272 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

24  ม.ค. - ก.ย.58 โครงการกอสรางถนนดินซอยอูซอมรถ  เคหะและชุมชน 29,000.00         -  - ตกลงราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เชื่อมบึงวัดปา หมู 6 บานถนนหักนอย 

กวาง64 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.50 เมตร

หรือมีปริมาตรงานดินไมนอยกวา 650 ลบ.ม.

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

25  ม.ค. - ก.ย.58 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เคหะและชุมชน 100,000.00       -  - สอบราคา  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดิน และ

ถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบลดานขุนทด รายละเอียดตามแบบ

อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
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ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

ที่ตองเริ่มจัดหา (หนวย) แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) (วัน)

ที่ดินและสิ่งกอสราง

26  ม.ค. - ก.ย.58 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา อุทัยนคร ซอย 1  เคหะและชุมชน 66,000.00        -  - ตกลงราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานโคกพัฒนา หมู 12  รื้อบอพักเดิมและ

วางบอพัก คสล.ขนาด 0.80*0.80*1.00 เมตร

จํานวน 7 บอ พรอมฝาตะแกรงเหล็ก วางทอ

คสล. ขนาด 0.30 เมตร จนําวน 33 ทอน

รายยละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

27  ม.ค. - ก.ย.58 ขุดลอกทอระบายน้ํา บานโพธิ์ทองพัฒนา  เคหะและชุมชน 50,000.00         -  - ตกลงราคา  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมู 14 ความยาวรวม 399 เมตร 

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
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แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา


