ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2561
.......................................
อาศั ย อํ า นาจตามความแห่ ง ประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลตาชี ได้ จั ด ทํ า แผนจั ด หาพั ส ดุ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ 2561
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

พสิษฐ์ ศรีสุข
(นายพสิษฐ์ ศรีสขุ )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ ม
ลําดับที่
จัดหา
1.
2.

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

3.
4.

ต.ค.60 – ก.ย.61
พ.ย.60 – ก.ย.61

5.

พ.ย.60 – ก.ย.61

6.

พ.ย.60 – ก.ย.61

7.

พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
พูก่ นั สี ฟิ ล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่ อง
คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่ อง
เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน 1
เครื่ อง
เครื่ องสํารองไฟ ขนาด 800
VA จํานวน 2 เครื่ อง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
“
“

จํานวน
(บาท)
30,000.2,000.-

แบบ ผ.ด. 1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5
5

“
“

15,000.22,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
7

“

30,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

“

4,300.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

“

5,600.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

1.
2.
3.
4.
5.

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

6.
7.
8.

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 –ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับใช้กบั รถยนต์ส่วนกลาง
(ยกเว้นรถบรรทุกขยะ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ าํ มิเตอร์
ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิ ด –
ปิ ด แก๊ส ฯลฯ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
วัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ น้ าํ มิเตอร์ไฟฟ้ า
หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

แบบ ผ.ด.1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5
5
5
5

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
“
“
“
“

จํานวน
(บาท)
45,000.20,000.10,000.10,000.83,000.-

“
“
“

5,000.20,000.5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5
5

แผนงานการศึกษา
“
“
“
“
“
“
“
“

10,000.5,000.8,000.50,000.5,000.5,000.5,000.5,000.5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5
5
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

18.

พ.ย.60 – ก.ย.61

19.

พ.ย.60 – ก.ย.61

20.

พ.ย.60 – ก.ย.61

21.

พ.ย.60 – ก.ย.61

22.

พ.ย.60 – ก.ย.61

23.

พ.ย.60 – ก.ย.61

24.

พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อการแพทย์
เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ นํ้ายาต่าง ๆ
ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซี เมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี
ป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ ย ฯลฯ
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
ตูร้ ับฟังความคิดเห็น จํานวน 3 ตู้
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่ อง
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
อบต.ตาชี
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุ งต่อเติม ศพด.
หมู่ที่ 2

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

แบบ ผ.ด.1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ งมอบ
งาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

แผนงานสาธารณสุ ข

จํานวน
(บาท)
15,000.-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

40,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

แผนงานการเกษตร

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

3,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

“

42,000.-

-

เฉพาะเจาะจง

7

“

500,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

90

แผนงานการศึกษา

220,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

60

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

25.

พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
ค่าครุ ภณั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์
แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่ อง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

จํานวน
(บาท)
4,300.-

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

แบบ ผ.ด. 1

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

5.

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

รายการ/จํานวน/หน่วย

วัสดุสาํ นักงาน
ต.ค.60 – ก.ย.61
วัสดุก่อสร้าง
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เช่น ไข
ควง ประแจ สัญญาณไฟฉุ กเฉิ น
ต.ค.60 - ก.ย.61
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-วัสดุเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
เครื่ องยนต์เบนซิ น จํานวน 1 คัน เป็ น
เงิน 3,300.-บาท
-วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์เครื่ องยนต์เบนซิ น
จํานวน 1 คัน เป็ นเงิน 300.-บาท
-วัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า
ไฟฟ้ า ชนิด 6 ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซล
จํานวน 1 คัน เป็ นเงิน 20,000.-บาท
-วัสดุหล่อลื่นยานพาหนะรถยนต์
บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าไฟฟ้ า ชนิด 6 ล้อ
เครื่ องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน เป็ น
เงิน 10,000.-บาท
ต.ค.60 –ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
รถยนต์บรรทุกขยะของ อบต.ตาชี
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิ น ฯลฯ

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

แบบ ผ.ด. 1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5
5

แผนงานเคหะและชุมชน
“
“

จํานวน
(บาท)
10,000.80,000.20,000.-

“

80,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

“

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

30

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลํา
ดั
บ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

6. ต.ค.60 – ก.ย.61

7. ต.ค.60 – ก.ย.61

8. พ.ย.60 – ก.ย.61

9. พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิ น ฯลฯ สําหรับ
เครื่ องจักรกลประเภทต่าง ๆ ของ อบจ.
หรื อของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ที่
อบต. ได้มีหนังสื อขอยืมหรื อขอใช้
เครื่ องจักรกลในการปรับปรุ งซ่อมแซม
ถนนหรื อสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่
อบต.ตาชี เป็ นเงิน 46,400.-บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนั ทึก
ข้อมูล เครื่ องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเลคทรอนิกส์ เมนูบอร์ด เมาส์
แป้ นพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ไม่เข้า
ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วปิ ด – เปิ ดแก๊ส มิเตอร์น้ าํ –
ไฟฟ้ า ฯลฯ
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน
1 ชุด
ครุ ภณั ฑ์สาํ รวจ
ไม้สตาฟฟ์ แบบพับ ขนาด 4 เมตร
จํานวน 1 อัน

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จํานวน
(บาท)

แบบ ผ.ด. 1

เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)

วิธีจดั หา

กําหนดส่ งมอบ
งาน (วัน)

แผนงานเคหะและชุมชน

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

“

150,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

“

3,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

“

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ ม
จัดหา

10.

พ.ย.60 – ก.ย.61

11.

พ.ย.60 – ก.ย.61

12.

พ.ย.60 – ก.ย.61

13.

เม.ย.61 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานเคหะและชุมชน
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่ อง
“
เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printre)
จํานวน 1 เครื่ อง
“
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สวิตซ์
ไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟฟ้ า ไฟฉุกเฉิ น และ
อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้สาํ หรับซ่อมแซม
หรื อเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้ าที่เก่าและชํารุ ดให้
สามารถใช้งานได้ปกติ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ค่าครุ ภณั ฑ์
ชุมชน
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจร
ปด CCTV มีรายละเอียดดังนี้
-กล้องวงจรปิ ดติดภายใน 27,000x4
เป็ นเงิน 108,000.-บาท
-กล้องวงจรปิ ดติดภายนอก 34,000x4
เป็ นเงิน 136,000.-บาท
-ตัวบันทึกภาพ 24,000x1 เป็ นเงิน
24,000.-บาท

จํานวน
(บาท)
30,000.-

แบบ ผ.ด. 1
เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน (วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

4,300.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

50,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

368,100.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

45

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับที่

14.

15.

16.

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

รายการ/จํานวน/หน่วย

-จอภาพขนาด 32 นิ้ว
เป็ นเงิน 13,000.-บาท
-อุปกรณ์ กระจายสัญญา 24 พอต เป็ นเงิน
6,200.-บาท
-ไฟสํารอง 2 Kv
เป็ นเงิน 13,000.-บาท
-ตูเ้ ก็บเครื่ องบันทึก 36 u
เป็ นเงิน 17,900.-บาท
-สายสัญญาน 1,000 ม.x 20
เป็ นเงิน 20,000.-บาท
ค่าดําเนินงานติดตั้งระบบ 30,000.-บาท
เม.ย.61 – ก.ย.61
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่ าไผ่งาม
(ต่อจากโครงการเดิม) หมุ่ที่ 1 บ้านแค่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
เม.ย.61 – ก.ย.61 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. ลอด
ถนนสายหิ นดานลับพร้า (สวนเต้าหู)้
หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 3 แถว
เม.ย.61 – ก.ย.61 ขุดลอกคูระบายนํ้าพร้อมก่อสร้างท่อระบาย
นํ้า คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 2 บ้านนอก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ยาว 17.00 ม.

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ

จํานวน
(บาท)

แบบ ผ.ด. 1
เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน
(วัน)

167,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

45

“

272,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

60

“

97,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

45

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
“

หมายเหตุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
ลําดับที่
17.

18.

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

รายการ/จํานวน/หน่วย

เม.ย.61 – ก.ย.61 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายควนฟ้ า
หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร
เม.ย.61 – ก.ย.61 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปา
หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง

งบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
“

จํานวน
(บาท)
328,000.-

219,000.-

แบบ ผ.ด. 1
เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดส่ ง
มอบงาน
(วัน)
90

เฉพาะเจาะจง

60

วิธีจดั หา

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน
ประเภท
จํานวน
เจ้าของเงิน
(บาท)
(บาท)
สํานักปลัด แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
45,000.กองคลัง
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
30,000.กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000.สํานักปลัด
แผนงานการศึกษา
10,000.สํานักปลัด แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
20,000.กองคลัง
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
15,000.กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
10,000.-

แบบ ผ.ด.2

8.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุคอมพิวเตอร์

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

9.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

10.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

20,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

11.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

12.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

20,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

13.

ต.ค.60 –ก.ย.61

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

83,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

30

14.

ต.ค.60 – ก.ย.61

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

100,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

30

15.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับรถบรรทุกขยะ ของ
อบต. ตาชี เช่น นํ้ามันดีเซล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

16.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

17

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กองคลัง

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

2,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

18.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุงานบ้านงานครัว

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

8,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

วิธีจดั หา
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

กําหนดส่ งมอบ
งาน(วัน)
5
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ

ลําดับ ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา
ที่
19. ต.ค.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน ประเภท
จํานวน
เจ้าของเงิน
(บาท)
(บาท)
สํานักปลัด
แผนงานการศึกษา
5,000.-

แบบ ผ.ด.2

เฉพาะเจาะจง

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)
5

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

10,000.5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

80,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

กองช่าง
สํานักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศึกษา

80,000.50,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
5

วิธีจดั หา

20.
21.

ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61

22.

ต.ค.60– ก.ย.61

23
24.

ต.ค.60 – ก.ย.61
ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ าํ
มิเตอร์ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วเปิ ด – ปิ ดแก๊ส
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ าํ
มิเตอร์ไฟฟ้ า หัวเชื่อมแก๊ส
หัววาล์วเปิ ด – ปิ ดแก๊ส
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(สําหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ส่วนกลาง อบต.
ยกเว้น รถบรรทุกขยะ)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

25.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุการเกษตร

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

26.

ต.ค.60 – ก.ย.61

วัสดุเครื่ องดับเพลิง

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

5,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

27.

ต.ค.60 – ก.ย.61 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วปิ ด – เปิ ดแก๊ส มิเตอร์
นํ้า – ไฟฟ้ า ฯลฯ
พ.ย.60 – ก.ย.61
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อ
การแพทย์ เช่น เคมีภณั ฑ์

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

150,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

5

สํานักปลัด

แผนงานสาธารณสุ ข

15,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

28.

หมายเหตุ

ลําดับ ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ ม
ที่
จัดหา
29.

พ.ย.60 – ก.ย.61

30.

พ.ย.60 – ก.ย.61

31.

พ.ย.60 – ก.ย.61

32.

พ.ย.60 – ก.ย.61

33.

พ.ย.60 – ก.ย.61

34

พ.ย.60 – ก.ย.61

35

พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย
วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิ
เมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ
ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า
ฯลฯ
วัสดุการเกษตร เช่น
สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชและสัตว์ ฯลฯ
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน ตูร้ ับฟัง
ความคิดเห็น จํานวน 3 ตู้
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครื่ อง
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่ อง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน ประเภท จํานวน(บาท)
เจ้าของเงิน
(บาท)
สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห์
40,000.-

แบบ ผ.ด.2

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

50,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร

10,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

3,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

สํานักปลัด

“

42,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

3,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

กองคลัง

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

22,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

หมายเหตุ

ลําดั ช่วงเวลาที่ตอ้ งเริ่ ม
บที่
จัดหา
36.

37..

38.
39.

40.

41.

พ.ย.60 – ก.ย.61

รายการ/จํานวน/หน่วย

คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่ อง
พ.ย.60 – ก.ย.61 เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่ อง
พ.ย.60 – ก.ย.61
เครื่ องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่ อง
พ.ย.60 – ก.ย.61
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จํานวน 1 เครื่ อง
พ.ย.60 – ก.ย.61
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่ อง
พ.ย.60 – ก.ย.61
เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printre)
จํานวน 1 เครื่ อง

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองคลัง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน
ประเภท
จํานวน
(บาท)
(บาท)
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
30,000.-

แบบ ผด.2

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

กองคลัง

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

4,300.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

กองคลัง

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

5,600.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

สํานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

4,300.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

30,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

7

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

4,300.-

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

42.

พ.ย.60 – ก.ย.61

43.

44.

45.

รายการ/จํานวน/หน่วย

ครุ ภณั ฑ์สาํ รวจ ไม้สตาฟฟ์
แบบพับ ขนาด 4 เมตร
พ.ย.60 – ก.ย.61
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
สิ่ งสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
อบต.ตาชี
พ.ย.60 – ก.ย.61
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุ งต่อเติม
ศพด. หมู่ที่ 2
เม.ย.61 – ก.ย.61
ค่าครุ ภณั ฑ์
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปด CCTV มี
รายละเอียดดังนี้
-กล้องวงจรปิ ดติดภายใน
27,000x4
เป็ นเงิน 108,000.-บาท
-กล้องวงจรปิ ดติดภายนอก
34,000x4 เป็ นเงิน 136,000.บาท
-ตัวบันทึกภาพ 24,000x1
เป็ นเงิน 24,000.-บาท

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน
เจ้าของเงิน
(บาท)
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน
5,000.-

แบบ ผด.2
เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)
-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)

เฉพาะเจาะจง

7

สํานักปลัด

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป

500,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

90

สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

220,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

60

กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

368,100.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

45

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

46

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

รายการ/จํานวน/หน่วย

-จอภาพขนาด 32 นิ้ว
เป็ นเงิน 13,000.-บาท
-อุปกรณ์ กระจายสัญญา 24
พอต เป็ นเงิน 6,200.-บาท
-ไฟสํารอง 2 Kv
เป็ นเงิน 13,000.-บาท
-ตูเ้ ก็บเครื่ องบันทึก 36 u
เป็ นเงิน 17,900.-บาท
-สายสัญญาน 1,000 ม.x 20
เป็ นเงิน 20,000.-บาท
ค่าดําเนินงานติดตั้งระบบ
30,000.-บาท
เม.ย.61 – ก.ย.61 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายป่ าไผ่งาม (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมุ่ที่ 1 บ้าน
แค่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 75.00 เมตร

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
หน่วยงาน
แผนงาน/งาน/โครงการ
จํานวน
เจ้าของเงิน
(บาท)

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

167,000.-

แบบ ผด.2
เงินนอกงบประมาณ
ประเภท
จํานวน
(บาท)

-

-

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)

เฉพาะเจาะจง

45

หมายเหตุ

ลําดับ ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
ที่
เริ่ มจัดหา
47 เม.ย.61 – ก.ย.61

48.

49

รายการ/จํานวน/หน่วย

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า คสล. ลอด
ถนนสายหิ นดานลับพร้า
(สวนเต้าหู)้
หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ยาว 8.00 เมตร
จํานวน 3 แถว
เม.ย.61 – ก.ย.61
ขุดลอกคูระบายนํ้า
พร้อมก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า คสล. ลอด
ถนน หมู่ที่ 2 บ้านนอก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.ยาว 17.00 ม.
เม.ย.61 – ก.ย.61 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. สายควนฟ้ า หมู่ที่
5 บ้านเหมืองล่าง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
กองช่าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

แบบ ผด.2

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

272,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)
60

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

97,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

45

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

328,000.-

-

-

เฉพาะเจาะจง

90

วิธีจดั หา

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่

ช่วงเวลาที่ตอ้ ง
เริ่ มจัดหา

รายการ/จํานวน/หน่วย

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

50.

เม.ย.61 – ก.ย.61

โครงการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง

กองช่าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2561
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลตาชี
งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท
จํานวน
(บาท)
แผนงานอุตสาหกรรมและ
219,000.การโยธา

แบบ ผด.2

วิธีจดั หา

กําหนดส่ ง
มอบงาน(วัน)

เฉพาะเจาะจง

60

หมายเหตุ

