
         แบบผด.1 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
สํานักปลัด 

ลําดับ ชวงเวลาที่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนด 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท) 

วิธีจัดหา สงมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

1 ต.ค.50-ก.ย.51 
วัสดุอาหารเสริม(นม) 

บริหารงานทั่วไป 
            

549,440      
วิธีพิเศษ 

100 วัน 
  

2 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุสํานักงาน บริหารงานทั่วไป             60,000      ตกลงราคา    30 วัน
3 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุงานบานงานครัว บริหารงานทั่วไป             10,000      ตกลงราคา    30 วัน
4 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุคอมพิวเตอร บริหารงานทั่วไป             30,000      ตกลงราคา    30 วัน
5 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุอุปกรณกีฬา บริหารงานทั่วไป             60,000      ตกลงราคา    30 วัน
6 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารงานทั่วไป             50,000      ตกลงราคา    30 วัน
7 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย บริหารงานทั่วไป             80,000      ตกลงราคา    30 วัน
8 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุคลอรีน บริหารงานทั่วไป             30,000      ตกลงราคา    30 วัน
9 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุการศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก การศึกษา             13,650      ตกลงราคา    30 วัน
10 ต.ค.50-ก.ย.51 เครื่องคอมพิวเตอร บริหารงานทั่วไป             70,000      ตกลงราคา    30 วัน
                    

          
 ลงชื่อ      

   
....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ

            (นายฟโรสคานร   กุลาม)                (นางณัฐวดี  สิงหลอ)



         แบบผด.1 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
สวนการคลัง 

ลําดับ ชวงเวลาที่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนด 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท) 

วิธีจัดหา สงมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

1 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุสํานักงาน บริหารงานทั่วไป             30,000      ตกลงราคา    30 วัน
2 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุคอมพิวเตอร บริหารงานทั่วไป             20,000      ตกลงราคา    30 วัน
3 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร บริหารงานทั่วไป             30,000      ตกลงราคา    30 วัน

4 ต.ค.50-ก.ย.51 ตูเก็บแฟม 2 ชั้น บริหารงานทั่วไป 
               
2,800      ตกลงราคา    30 วัน

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
 ลงชื่อ      

   
....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ

           (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)             (นางเสาวลักษณ  ซุนหั้ว)



         แบบผด.1 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
สวนโยธา 

ลําดับ ชวงเวลาที่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนด 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท) 

วิธีจัดหา สงมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

1 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุสํานักงาน เคหะและชุมชน             20,000      ตกลงราคา    30 วัน
2 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุกอสราง เคหะและชุมชน           153,000      ตกลงราคา    30 วัน
3 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เคหะและชุมชน           120,000      ตกลงราคา    30 วัน
4 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุยานพาหนะและขนสง เคหะและชุมชน             20,000      ตกลงราคา    30 วัน
5 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เคหะและชุมชน             60,000      ตกลงราคา    30 วัน
6 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เคหะและชุมชน             60,000      ตกลงราคา    30 วัน
7 ต.ค.50-ก.ย.51 วัสดุคอมพิวเตอร เคหะและชุมชน             20,000      ตกลงราคา    30 วัน
8 ต.ค.50-ก.ย.51 ปรับปรุงซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร เคหะและชุมชน           100,000      ตกลงราคา    180 วัน
9 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางที่อานหนังสือพิมพหมู 2 เคหะและชุมชน           140,000      สอบราคา    180 วัน
10 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางที่อาบน้ําละหมาด หมู 3 เคหะและชุมชน           364,000      สอบราคา    180 วัน
11 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางคูระบายน้ําคสล. หมู 4 เคหะและชุมชน           198,000      สอบราคา    180 วัน

          
 ลงชื่อ      

   
         

....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายอัสนี  ตะละมะ)                (นายพงศกร  เสนะเกตุ)

 



แบบผด.1 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  
ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

สวนโยธา 
ลําดับ ชวงเวลาที่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ กําหนด 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา 
รายการ/จํานวน (หนวย) 

แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท) 

วิธีจัดหา สงมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 

12 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางศาลาเอนกประสงคหมู 4 เคหะและชุมชน           127,000      สอบราคา    180 วัน
13 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางหองน้ํา-สวมสาธารณะ หมู 5 เคหะและชุมชน             94,000      สอบราคา    180 วัน
14 ต.ค.50-ก.ย.51 กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 เคหะและชุมชน             99,000      สอบราคา    180 วัน
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
 ลงชื่อ      

   
         

....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายอัสนี  ตะละมะ)                (นายพงศกร  เสนะเกตุ)

 



แบบ ผด.
1 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

สํานักปลัด 
ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา         แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท)

สงมอบ 
(วัน)

1 ก.ค.-ก.ย.51 วัสดุอาหารเสริม(นม) การศึกษา     100,000.00      ตกลงราคา    30 วัน
2 ก.ค.-ก.ย.51 แทนธรรมมาส ศาสนาวัฒธรรมฯ     100,000.00      ตกลงราคา    60 วัน
3 ก.ค.-ก.ย.51 โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร บริหารงานทั่วไป        20,000.00      ตกลงราคา    30 วัน
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
 ลงชื่อ      

   
      

         

....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายฟโรสคานร   กุลาม) 

 
               (นางณัฐวดี  สิงหลอ)

   

 



แบบผด.1 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (เพิ่มเติมฉบับที่  1  ) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

สวนการคลัง 
ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา         แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท)

สงมอบ 
(วัน)

1 ก.ค.-ก.ย.51 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง บริหารงานทั่วไป        70,000.00      ตกลงราคา    45 วัน
2 ก.ค.-ก.ย.51 เครื่องพิมพเช็ค บริหารงานทั่วไป          5,000.00      ตกลงราคา    30 วัน
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
 ลงชื่อ      

   
      

        

....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ) 

 
               (นางเสาวลักษณ  ซุนหั้ว)

   

 แบบผด.1 
 



แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (เพิ่มเติมฉบับที่  1 ) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

สวนโยธา 
ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา      แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท)

สงมอบ 
(วัน)   

1 ก.ค.- ก.ย.51 เครื่องคอมพิวเตอร เคหะและชุมชน             70,000      ตกลงราคา    30 วัน

2 ก.ค.- ก.ย.51 โตะทํางานและเกาอี้ เคหะและชุมชน 
               
3,850      ตกลงราคา    30 วัน

3 ก.ค.- ก.ย.51 โครงการปรับปรุงตกแตงสํานักงาน เคหะและชุมชน             97,500      ตกลงราคา 60 วัน    
    (หองสวนโยธา)               
4 ก.ค.- ก.ย.51 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู 3 เคหะและชุมชน             99,000      ตกลงราคา    30 วัน
    ลงดินถมและเกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัด               
5 ก.ค.- ก.ย.51 โครงการจัดทํารั้วสนามกีฬาหมู 4 เคหะและชุมชน             99,500      ตกลงราคา    30 วัน
    ทํารั้วโครงทอเหล็กกลม ขึงตาขาย               
6 ก.ค.- ก.ย.51 โครงการกอสรางคูระบายน้ําหมู 3 เคหะและชุมชน           350,000      สอบราคา    60 วัน
    กวาง 1.50 ม. ยาว 100 ม. หนา .10 ม.               

          
          

      
   

        

 ลงชื่อ ....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายอัสนี  ตะละมะ)                (นายพงศกร  เสนะเกตุ)

 แบบผด.1 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  (เพิ่มเติมฉบับที่  1 ) 



ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 
สวนโยธา 

ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ 

ที่ ตองเริ่มจัดทํา         แผนงาน/งาน/โครงการ 
 จํานวน 
(บาท)  ประเภท จํานวน (บาท)

สงมอบ 
(วัน)

7 ก.ค. - ก.ย.51 โครงการกอสรางทางเทาคสล.หมู 5 เคหะและชุมชน           300,000      สอบราคา    60 วัน
    กวาง 1.50 ม. ยาว 250 ม. หนา .15 ม.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

          
          

      
   

 ลงชื่อ ....................................................... ผูจัดทํา ลงชื่อ.......................................... ผูตรวจสอบ
            (นายอัสนี  ตะละมะ)                (นายพงศกร  เสนะเกตุ)

 


