
ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
1 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน งำนบริหำรงำนทัว่ไป 100,000     -    - เฉพำะเจำะจง 5
2 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว งำนบริหำรงำนทัว่ไป 20,000     -    - เฉพำะเจำะจง 5
3 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง งำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000      -   - เฉพำะเจำะจง 10
4 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งำนบริหำรงำนทัว่ไป 240,000    -   - เฉพำะเจำะจง 30
5 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ งำนบริหำรงำนทัว่ไป 30,000         -   - เฉพำะเจำะจง 5
6 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่วสัดุคอมพิวเตอร์ งำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5
7 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑย์ำนพำหะนะและขนส่ง (จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลำง(ดีเซล) งำนบริหำรงำนทัว่ไป 814,000  -  - เฉพำะเจำะจง 30

ขนำด  1  ตนั
8 ต.ค 61-ก.ย.62 จดัท ำบอร์ดประชำสมัพนัธ์หมู่บำ้น/ชุมชน งำนบริหำรงำนทัว่ไป 100,000         -   - เฉพำะเจำะจง 30
9 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่ต่อเติมหรือปรับปรุงอำคำรต่ำงๆ งำนบริหำรงำนทัว่ไป 300,000  -  - เฉพำะเจำะจง 30

แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562
  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

         เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
1 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน งำนบริหำรงำนคลงั 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5
2 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุคอมพิวเตอร์ งำนบริหำรงำนคลงั 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5
3 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (จดัซ้ือโตะ๊และเกำ้อ้ีท  ำงำน) งำนบริหำรงำนคลงั 4,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10

แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562
   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

         เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

                                                                   (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                        (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                  (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
1 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ งำนไฟฟ้ำถนน 60,000    -   - เฉพำะเจำะจง 5
2 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุก่อสร้ำง งำนไฟฟ้ำถนน 30,000   -  - เฉพำะเจำะจง 5
3 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นยำง หมู่ 1 จำกบำ้นนำยทองบอน งำนไฟฟ้ำถนน 59,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60

ศรัทธำคลงั ถึงท่ีนำยส ำอำงค ์ แกว้กำเหรียญ  กวำ้ง 2.50  เมตร
ยำว  43.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ
107.50  ตำรำงเมตร  

4 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  บำ้นหนองหวำ้  หมู่  3  สำยบำ้น งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
กลำงถึงบำ้นหนองหวำ้  กวำ้ง  5.00  เมตร  ยำว  37.50  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  187.50  ตร.ม.

5 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรจำ้งเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นสงเปลือย  หมู่  4 งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
สำยจำก คสล.เดิม ไปสะพำนขำ้มล ำหว้ยวงัพระ กวำ้ง 4.00 เมตร
ยำว  46.50  เมตร หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ
186  ตร.ม.

6 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองขำม  หมู่  5  สำยจำก งำนไฟฟ้ำถนน 100,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60
คสล.เดิม ไปตำมถนนรอบหมู่บำ้นทิศตะวนัตก  กวำ้ง  4.00 เมตร
ยำว 46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมน่อ้ย
กว่ำ  186  ตร.ม.

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562
   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนเคหะและชุมชน

         เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
7 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโพธ์ิทอง  หมู่  7  สำยจำก คสล. งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60

เดิม ไปสระน ้ำหนองคู  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

8 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโคกสูง  หมู่  8  สำยจำก คสล. งำนไฟฟ้ำถนน 55,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
เดิมขำ้งโรงเรียนบำ้นแดง  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  25.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  100  ตร.ม.

9 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  บำ้นดอนจนัทร์  หมู่  10  สำยจำก งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
คสล.เดิม ไปโรงสีกลุ่ม  กวำ้ง  3.00  เมตร  ยำว  62.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไม่น้อยกว่ำ   186  ตร.ม.

10 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นกลำง  หมู่  12  สำยจำก คสล. งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
เดิมไปท่ีนำงด ำกำ  ประทุมชำติ  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว 46.50 ม.
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ   186  ตร.ม.

11 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองแวง  หมู่  13  สำยจำก งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
คสล.เดิมไปถนนลำดยำงสำยบรบือ-วำปีปทุม  กวำ้ง  4.00  เมตร
ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไมน่อ้ย
กว่ำ  186  ตร.ม.

   แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนเคหะและชุมชน
         เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
12 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรจำ้งเหมำก่อสร้ำงถนน  คสล. บำ้นแดงใหม ่ หมู่  15 งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60

สำยจำก คสล. เดิมท่ีนำงวิสิทธ์ิ  แสงเทพ ไปท่ีนำงเหลือง   รักษำชำติ

กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืน
ท่ี คสล. ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

13 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ (ชั้น 3)  หมู่  9 งำนไฟฟ้ำถนน 95,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
บำ้นมะแงว  สำยจำกบำ้นนำยลี  แสงกลำ้  ไปถนนรอบหมู่บำ้น
ขนำดเส้นผำ่นศนูยก์ลำง  0.60  เมตร  ยำว  55.00  เมตร  จ  ำนวน
55  ท่อน

14 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน  บำ้นยำงใหม ่ หมู่  14  สำยจำกท่ีนำง งำนไฟฟ้ำถนน 47,500      -   - เฉพำะเจำะจง 30
วนันำ  เลิงฮงั  ไปถึงท่ีนำงบวั  ไอยรำ  ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง  4.00
เมตร  ยำว  400.00  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.60  เมตร

15 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บำ้น  บำ้นโนนสมบูรณ์  หมู่  11 งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
วำงท่อขยำยเขตประปำ  ขนำดท่อ  2  น้ิว  ยำว  840  เมตร  
พร้อมวสัดุอุปกรณ์

16 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  บำ้นบกพร้ำว  หมู่  6  สำยรอบ งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
หมู่บำ้น  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

   แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562
   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนเคหะและชุมชน

         เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย) วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
17 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำก  คสล.เดิม  บำ้นยำง  หมู่  1 งำนไฟฟ้ำถนน 444,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60

เช่ือมบำ้นแดง  หมู่  2  กวำ้ง  5.00  เมตร  ยำว  152.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  760  ตร.ม.

18 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวก ำแพงช่วงหนำ้ส ำนกังำนองคก์ำรบริหำร งำนไฟฟ้ำถนน 187,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
ส่วนต ำบลยำง  ร้ัวก ำแพงสูง  1.60  เมตร  ยำว  91.50  เมตร

19 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติหนำ้ส ำนกังำนและบริเวณหนำ้ศนูย์ งำนไฟฟ้ำถนน 60,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60
พฒันำเดก็เลก็  จ  ำนวน  2  จุด

เงินนอกงบประมำณ

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

   แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562
   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนเคหะและชุมชน

         เงินงบประมำณ



ผด.1

ล ำดบั ชว่งเวลำ รำยกำร/จ ำนวน(หน่วย)          เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งจดัหำ แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน(บำท) ประเภท จ ำนวน(บำท) ส่งมอบ(วนั)
1 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั 10,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5

กำรศึกษำ
2 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (คำ่จดัซ้ือโตะ๊และเกำ้อ้ีท  ำงำน) งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั 4,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10

กำรศึกษำ
3 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว งำนระดบัก่อนวยัเรียน 10,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5

และประถมศึกษำ
4 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่อำหำรเสริม(นม) งำนระดบัก่อนวยัเรียน 657,500  -  - เฉพำะเจำะจง 30

และประถมศึกษำ
5 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว (คำ่จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมศนูยพ์ฒันำ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 15,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10

เดก็เลก็) และประถมศึกษำ
6 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (คำ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 30,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10

มวลผล) และประถมศึกษำ

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั             (ลงช่ือ)จ่ำเอก........................................ปลดั  อบต. ยำง

                                                          (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                     (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลยำง  แผนงำนกำรศึกษำ
แผนกำรจดัหำพสัดุ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562





แบบ ผด. 2

ล ำดบั ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)
1 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 100,000     -    - เฉพำะเจำะจง 5 ขออนุมติัจดัหำตำม
2 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 20,000      -   - เฉพำะเจำะจง 5 ควำมจ ำเป็นตลอดปี
3 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000    -   - เฉพำะเจำะจง 10 "
4 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 240,000      -   - เฉพำะเจำะจง 30 "
5 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 30,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
6 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่วสัดุคอมพิวเตอร์ ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
7 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑย์ำนพำหะนะและขนส่ง (จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลำง(ดีเซล) ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 814,000  -  - เฉพำะเจำะจง 30 "

ขนำด  1  ตนั
8 ต.ค 61-ก.ย.62 จดัท ำบอร์ดประชำสมัพนัธ์หมู่บำ้น/ชุมชน ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 100,000  -  - เฉพำะเจำะจง 30 "
9 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่ต่อเติมหรือปรับปรุงอำคำรต่ำงๆ ส ำนกัปลดั งำนบริหำรงำนทัว่ไป 300,000   -  - เฉพำะเจำะจง 30 "

10 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน กองคลงั งำนบริหำรงำนคลงั 50,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
11 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั งำนบริหำรงำนคลงั 50,000   -   - เฉพำะเจำะจง 5 "
12 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (จดัซ้ือโตะ๊และเกำ้อ้ีท  ำงำน) กองคลงั งำนบริหำรงำนคลงั 4,000   -  - เฉพำะเจำะจง 10 "
13 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 60,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
14 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุก่อสร้ำง กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 30,000   -   - เฉพำะเจำะจง 5 "
15 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นยำง หมู่ 1 จำกบำ้นนำยทองบอน กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 59,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 "

ศรัทธำคลงั ถึงท่ีนำยส ำอำงค ์ แกว้กำเหรียญ  กวำ้ง 2.50  เมตร
ยำว  43.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ
107.50  ตำรำงเมตร  

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั            (ลงช่ือ)จ่ำเอก.........................................ปลดั  อบต. 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ   2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ ผด. 2

ล ำดบั ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)
16 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  บำ้นหนองหวำ้  หมู่  3  สำยบำ้น กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมติัจดัหำตำม

กลำงถึงบำ้นหนองหวำ้  กวำ้ง  5.00  เมตร  ยำว  37.50  เมตร ควำมจ ำเป็นตลอดปี
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  187.50  ตร.ม.

17 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรจำ้งเหมำก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นสงเปลือย  หมู่  4 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 "
สำยจำก คสล.เดิม ไปสะพำนขำ้มล ำหว้ยวงัพระ กวำ้ง 4.00 เมตร
ยำว  46.50  เมตร หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ
186  ตร.ม.

18 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองขำม  หมู่  5  สำยจำก กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000  -  - เฉพำะเจำะจง 60 "
คสล.เดิม ไปตำมถนนรอบหมู่บำ้นทิศตะวนัตก  กวำ้ง  4.00 เมตร
ยำว 46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมน่อ้ย
กว่ำ  186  ตร.ม.

19 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโพธ์ิทอง  หมู่  7  สำยจำก คสล. กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
เดิม ไปสระน ้ำหนองคู  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

20 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นโคกสูง  หมู่  8  สำยจำก คสล. กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 55,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
เดิมขำ้งโรงเรียนบำ้นแดง  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  25.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  100  ตร.ม.

21 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  บำ้นดอนจนัทร์  หมู่  10  สำยจำก กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
คสล.เดิม ไปโรงสีกลุ่ม  กวำ้ง  3.00  เมตร  ยำว  62.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไม่น้อยกว่ำ   186  ตร.ม.

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

                                                        (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                  (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ   2562



แบบ ผด. 2

ล ำดบั ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)
22 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นกลำง  หมู่  12  สำยจำก คสล. กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมติัจดัหำตำม

เดิมไปท่ีนำงด ำกำ  ประทุมชำติ  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว 46.50 ม. ควำมจ ำเป็นตลอดปี
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ   186  ตร.ม.

23 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บำ้นหนองแวง  หมู่  13  สำยจำก กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
คสล.เดิมไปถนนลำดยำงสำยบรบือ-วำปีปทุม  กวำ้ง  4.00  เมตร
ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี  คสล.ไมน่อ้ย
กว่ำ  186  ตร.ม.

24 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรจำ้งเหมำก่อสร้ำงถนน  คสล. บำ้นแดงใหม ่ หมู่  15 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
สำยจำก คสล. เดิมท่ีนำงวิสิทธ์ิ  แสงเทพ ไปท่ีนำงเหลือง   รักษำชำติ

กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืน
ท่ี คสล. ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

25 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ (ชั้น 3)  หมู่  9 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 95,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
บำ้นมะแงว  สำยจำกบำ้นนำยลี  แสงกลำ้  ไปถนนรอบหมู่บำ้น
ขนำดเส้นผำ่นศนูยก์ลำง  0.60  เมตร  ยำว  55.00  เมตร  จ  ำนวน
55  ท่อน

26 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน  บำ้นยำงใหม ่ หมู่  14  สำยจำกท่ีนำง กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 47,500      -   - เฉพำะเจำะจง 30 "
วนันำ  เลิงฮงั  ไปถึงท่ีนำงบวั  ไอยรำ  ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง  4.00
เมตร  ยำว  400.00  เมตร  สูงเฉล่ีย  0.60  เมตร

                                                        (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                  (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ

           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั            (ลงช่ือ)จ่ำเอก.........................................ปลดั  อบต. 



แบบ ผด. 2

ล ำดบั ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)
27 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บำ้น  บำ้นโนนสมบูรณ์  หมู่  11 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 ขออนุมติัจดัหำตำม

วำงท่อขยำยเขตประปำ  ขนำดท่อ  2  น้ิว  ยำว  840  เมตร  ควำมจ ำเป็นตลอดปี
พร้อมวสัดุอุปกรณ์

28 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.  บำ้นบกพร้ำว  หมู่  6  สำยรอบ กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 100,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
หมู่บำ้น  กวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  46.50  เมตร  หนำ  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  186  ตร.ม.

29 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยจำก  คสล.เดิม  บำ้นยำง  หมู่  1 กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 444,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
เช่ือมบำ้นแดง  หมู่  2  กวำ้ง  5.00  เมตร  ยำว  152.00  เมตร
หนำ  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมน่อ้ยกว่ำ  760  ตร.ม.

30 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงร้ัวก ำแพงช่วงหนำ้ส ำนกังำนองคก์ำรบริหำร กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 187,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
ส่วนต ำบลยำง  ร้ัวก ำแพงสูง  1.60  เมตร  ยำว  91.50  เมตร

31 ม.ค. 62-ก.ย.62 โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติหนำ้ส ำนกังำนและบริเวณหนำ้ศนูย์ กองช่ำง งำนไฟฟ้ำถนน 60,000      -   - เฉพำะเจำะจง 60 "
พฒันำเดก็เลก็  จ  ำนวน  2  จุด

32 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุส ำนกังำน กองกำรศึกษำ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั 10,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
กำรศึกษำ

33 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑส์ ำนกังำน (คำ่จดัซ้ือโตะ๊และเกำ้อ้ีท  ำงำน) กองกำรศึกษำ งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั 4,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10 "
กำรศึกษำ

34 ต.ค 61-ก.ย.62 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว กองกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 10,000  -  - เฉพำะเจำะจง 5 "
และประถมศึกษำ

                                                        (นำงปรียำณุจ  ทองอ ่ำ)                                                 (นำงอรปรียำ   สุพรรณฝ่ำย)                                                                  (บรรเทิงศกัด์ิ  มหำมำตย)์
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           (ลงช่ือ)......................................นกัวิชำกำรพสัดุ            (ลงช่ือ)...............................................ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั            (ลงช่ือ)จ่ำเอก.........................................ปลดั  อบต. 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง

งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ



แบบ ผด. 2

ล ำดบั ช่วงเวลำ รำยกำร/จ ำนวน (หน่วย) หน่วยงำน วิธีจดัหำ ก ำหนด หมำยเหตุ
ท่ี ท่ีตอ้งเร่ิมจดัหำ เจำ้ของเงิน แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ส่งมอบ(วนั)
35 ต.ค 61-ก.ย.62 คำ่อำหำรเสริม(นม) กองกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 657,500  -  - เฉพำะเจำะจง 30 ขออนุมติัจดัหำตำม

และประถมศึกษำ ควำมจ ำเป็นตลอดปี
36 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว (คำ่จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมศนูยพ์ฒันำ กองกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 15,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10 "

เดก็เลก็) และประถมศึกษำ
37 ต.ค 61-ก.ย.62 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (คำ่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประ กองกำรศึกษำ งำนระดบัก่อนวยัเรียน 30,000  -  - เฉพำะเจำะจง 10 "

มวลผล) และประถมศึกษำ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยาง
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