
แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

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

1  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง บริหารงานทั่วไป 20,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

4  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น บริหารงานทั่วไป 250,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 365 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

5  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ บริหารงานทั่วไป 5,000.00           -  - เฉพาะเจาะจง 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

6  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารงานทั่วไป 10,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

7  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุเครื่องแตงกาย งานรักษาความสงบฯ 20,000.00         -  - แฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

8  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุเครื่องดับเพลิง งานรักษาความสงบฯ 50,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

9  ต.ค. 60- ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานรักษาความสงบฯ 50,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ครุภัณฑสํานักงาน

10  มิ.ย.- ก.ย. 61 จัดซื้อโตะพับบเอนกประสงค งานบริหารทั่วไป 30,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

จํานวน 10 ตัว 

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน บริหารงานคลัง 120,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร  บริหารงานคลัง 120,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ครุภัณฑสํานักงาน

3 มิ.ย.- ก.ย. 61 จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบทึบ  บริหารงานคลัง 3,900.00           -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ขนาดไมนอยกวา 91 ซม. ลึกไมนอยกวา

45 ซม. สูงไมนอยกวา 183 ซม.

จํานวน 1 ตูไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

4 มิ.ย.- ก.ย. 61 จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  บริหารงานคลัง 2,900.00           -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ขนาดไมนอยกวา 91 ซม. ลึกไมนอยกวา

40 ซม. สูงไมนอยกวา 87 ซม.

จํานวน 1 ตูไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

5 มิ.ย.- ก.ย. 61 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ตัว  บริหารงานคลัง 5,900.00           -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

6 มิ.ย.- ก.ย. 61 จัดซื้อเกาอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง  บริหารงานคลัง 4,800.00           -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หุมเบาะ จํานวน 1 ชุด ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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. 60 - ก.ย. 61 วัสดุการเกษตร การเกษตร 10,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ที่ดินและสิ่งกอสราง

2 มิ.ย.- ก.ย. 61 โครงการขุดลอกคลองสวนหมากถึง การเกษตร 106,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 5 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สระจรเข บานเมืองหาญ หมูที่ 9

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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. 60 - ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว การศึกษา 40,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุอื่น ๆ (คาอาหารเสริมนม) การศึกษา 965,770.00       -  - เฉพาะเจาะจง 260 วัน จัดหาอาหารเสริมนมครบ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

3  มิ.ย. - ก.ย. 61 ซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา 200,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 45 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

4  มิ.ย. - ก.ย. 61 โครงการกอสรางประตูรั้ว และเสาธง การศึกษา 400,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 45 วัน  รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร

สวนตําบลดานขุนทด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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. 60 - ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข 5,000.00           -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สาธารณสุข 150,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

3  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุอื่น ๆ สาธารณสุข 50,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

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

1  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน 200,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

2 ต.ค. 60 - ก.ย.61 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน 100,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 5 วัน จัดหาตามความจําเปนตลอดป

ที่ดินและสิ่งกอสราง

3  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนติด  เคหะและชุมชน 309,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานกุดน้ําใส(บอนไก) บานหาญ หมูที่ 1

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

4  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล.  เคหะและชุมชน 58,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สายทุงทิพย บานดานขุนทด หมูที่ 8 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

5  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล.  เคหะและชุมชน 187,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สายโนนบานนอย บานดานขุนทด หมูที่ 8

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

6  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําขางสระตา  เคหะและชุมชน 84,000.00        - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

เผือก บานเมืองหาญ หมูที่ 9

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

7  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล. จากสามแยก เคหะและชุมชน 309,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ถึงบานนายปรีชา  บานใหมไชยณรงค หมู 10

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

8  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล. เสนรอบ เคหะและชุมชน 350,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมูบาน บานใหมไชยณรงค หมูที่ 10

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองชางองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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)

9  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาศาลากลาง  เคหะและชุมชน 190,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมูบาน บานโคกพัฒนา หมูที่ 12

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

10  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน ระบบระบายน้ํา  เคหะและชุมชน 244,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

สายผูใหญบุญธรรม บานใหมไทยเจริญ

หมูที่ 13 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

11  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน สายบานนายตอ  เคหะและชุมชน 27,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง  30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ผลไม บานโพธิ์ทองพัฒนา หมูที่ 14

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

12  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางซุมประตูทางเขาหมูบาน เคหะและชุมชน 100,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หนาปม ปตท. บานโพธิ์ทอง หมูที่ 14

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

13  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายหนอง เคหะและชุมชน 308,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ผักบุง บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

14  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เสนทาง เคหะและชุมชน 205,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ไปบานนายจินดา  บานหัวบึง หมูที่ 2

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

กองชางองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



แบบ ผด. 1

ชวงเวลา รายการ/จํานวน กําหนดสงมอบ

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

15  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนดิน สายหนอง  เคหะและชุมชน 207,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

ประดูถึงหนองตาบาง บานจั่นสันติสุข

หมูที่ 16 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

16  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สาย  เคหะและชุมชน 232,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หลังการไฟฟา บานสรางสรรคพัฒนา 

หมูที่ 17

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

17  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางศาลาประชาคม บานจั่น  เคหะและชุมชน 350,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมูที่ 3  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

18  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เคหะและชุมชน 92,000.00        - - เฉพาะเจาะจง 30 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

นางแดง บานโคกรักษ หมูที่ 4 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

19  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เคหะและชุมชน 185,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

นางวินัย บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

20  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เสนสี่แยก เคหะและชุมชน 215,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานปาหมาน-สระโตน บานโคกรักษ

หมูที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

21  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางวัด เคหะและชุมชน 309,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองชางองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  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)

22  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายใน  เคหะและชุมชน 307,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หมูบาน บานถนนหักนอย หมูที่ 6

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

23  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย  เคหะและชุมชน 297,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง  45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หนองเกต บานดอนกลอย หมูที่ 7

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

24  มิ.ย. - ก.ย.61 โครงการปรับภูมิทัศนรอบสระน้ํา เคหะและชุมชน 130,000.00      - - เฉพาะเจาะจง 45 วัน รอการจัดสรรเงินงบประมาณ

หนองโสน หมูที่ 11 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองชางองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ


