
แบบ ผด. 1

1 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 30,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

ดินสอ เครืองเยบ็กุญแจ ภาพเขียนแผนที หมึก- จดัซือวสัดุสาํนกังาน

ถ่ายเอกสาร สิงพิมพ ์หรือทีไดจ้ากการพิมพ ์

เครืองดบัเพลิง สารเคมีดบัเพลิง ฯลฯ

2 มี.ค. - ก.ย. จดัซือหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น และสาํนกังาน สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 80,000.00   - - ตกลงราคา ทุกวนั

วนัละ 20 ฉบบั จดัซือหนงัสือพิมพ์

หมู่บา้น

3 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 40,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุสาํนกังาน

4 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 90,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุยานพาหนะ

และขนส่ง

5 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุนาํมนัเชือเพลิงและหล่อลืน สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 190,000.00 - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุยนาํมนัเชือเพลิง

และหล่อลืน

6 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 40,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์

ลาํดับ

ที

ช่วงเวลาที

ต้องจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพสัดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่

ประเภท
จํานวน 

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
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กาํหนด

ส่งมอบ

งาน(วนั)

หมายเหตุ

งบประมาณ
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(บาท)
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7 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุวทิยาศาสตร์

และการแพทย์

8 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุการเกษตร สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 5,000.00     - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุการเกษตร

9 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุอืน เช่น มิเตอร์นาํแผนกนัจราจร เครือง สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 27,520.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

กนัสัญญาฯไซเลนส์ กรวยสะทอ้นแสง จดัซือวสัดุอืน เช่น

กระบองไฟฟ้า ฯลฯ มิเตอร์นาํ แผนกนัจราจร

เครืองกนัสัญญาณไซเลนส์

กรวยสะทอ้นแสง 

กระบองไฟฟ้า ฯลฯ

10 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุไฟฟ้าและวทิยเุช่น วทิยสืุอสาร เครือง สาํนกังานปลดั แผนงานบริหารทวัไป/ 50,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

รับวทิย ุเครืองส่งวทิย ุฯลฯ จดัซือวสัดุไฟฟ้า เช่น วทิยุ

สือสาร เครืองรับวทิยุ

เครืองส่งวทิยุ
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11 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ส่วนการคลงั แผนงานบริหารงานทวัไป/ 30,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

ดินสอ ฯลฯ จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น

กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

12 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์หมึกพิมพ์ ส่วนการคลงั แผนงานบริหารงานทวัไป/ 30,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

และอืน ๆ จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น

แผน่ดิสก ์หมึกพิมพ ์และ

อืน ๆ 

13 มี.ค. - ก.ย. จดัซือตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จาํนวน 2 ตู้ ส่วนการคลงั แผนงานบริหารงานทวัไป/ 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือตูเ้หล็กขนาด 2 บาน

(มอก.) จาํนวน 2 ตู้

14 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น กระดาษ ปากกา ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

และอุปกรณ์ ต่าง ๆ วสัดุ เครืองเขียนแบบ จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น

และวสัดุอืน ๆ กระดาษ ปากกา และอุปกรณ์

ต่าง ๆ วสัดุ เครืองเขียนแบบ

และวสัดุอืน ๆ
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15 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นาํมนัดีเซล ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 200,000.00 - - ตกลงราคา 3 วนั

นาํมนัเบนซิน ถ่าน นาํมนัเครืองนาํมนัหล่อลืน จดัซือวสัดุต่าง ๆ เช่น

และนาํมนัไฮโดรลิคสาํหรับรถยนต์ นาํมนัดีเซล นาํมนัเบนซิน 

ถ่าน นาํมนัเครือง นาํมนัหล่อ

ลืน และนาํมนัไฮโดรลิค

สาํหรับรถยนต์

16 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง หินผ ุหินดอก, ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 30,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

ไมต่้าง ๆ สี ท่อนาํ และอุปกรณ์ ประปาท่อต่าง ๆ จดัซือวดัสุก่อสร้าง

ฯลฯ

17 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์โปรแกรม ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

หมึกพิมพ ์ฯลฯ จดัซือวสัดุสาํนกังาน

18 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ส่วนโยธา แผนงานเคหะและชุมชน/ 20,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

จดัซือวสัดุสาํนกังาน



แบบ ผด. 1

ลาํดับ

ที

ช่วงเวลาที

ต้องจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพสัดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่

ประเภท
จํานวน 

(บาท)

เงินนอกงบประมาณ

วธีิจัดหา

กาํหนด

ส่งมอบ

งาน(วนั)

หมายเหตุ

งบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ
 จํานวน 

(บาท)

19 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 96,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

บา้นหนองไผ ่(ต่อจากเดิม) เขตติดต่อตาํบลหนอง- โยธาโครงการถนนคอนกรีต

ขาหยา่ง ม. 1 บา้นหนองไผ ่ขนาดกวา้ง 400 เมตร เสริมเหล็ก ม. 1 บา้นหนองไผ่

ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ตามแบบ อบต. หนองไผ่

หนาเฉลีย 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการจาํนวน กาํหนด

1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อ-

สร้างพืนฐาน (00312)

20 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 46,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

บา้นหนองไผ ่(ต่อจากเดิม) ศาลากลางบา้น ม. 2 โยธาโครงการถนนคอนกรีต

  บา้นหนองไผ ่ขนาดกวา้ง 400 เมตร เสริมเหล็ก ม. 2 บา้นหนองไผ่

40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง หนาเฉลีย (ต่อเดิม)พร้มป้ายโครงการ

ลูกรัง หนาเฉลีย 50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย

จาํนวน 1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแบบ อบต. หนองไผ่

(00310) งานก่อสร้างพืนฐาน(00312) กาํหนด
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21 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 96,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

บา้นนายวสุิทธิ กมลมาลย ์- ศาลากลางบา้นทุ่งนาํ- โยธาโครงการถนนคอนกรีต

เคม็  ขนาดกวา้ง 400 เมตร 40 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมเหล็ก ม. 3 บา้นนายวสุิทธิ

ไหล่ทางลูกรัง หนาเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมป้าย กมลมาลย ์บา้นทุ่งนาํเคม็

โครงการ จาํนวน 1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรม ตามแบบ อบต. หนองไผ่

(00310) งานก่อสร้างพืนฐาน(00312) กาํหนด

22 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 96,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

 สายบา้นนางศิริศร จนัทครุ - บา้นหนองระแหง- โยธาโครงการถนนคอนกรีต

เหนือ ม. 4 บา้นหนองโสน ขนาดกวา้ง 4   เมตร เสริมเหล็ก ม. 4 บา้นนางศิริพร

40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง หนาเฉลีย จนัทดง - บา้นหนองระแหง-

ลูกรัง หนาเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ เหนือ ม.4 บา้นหนองโสน

จาํนวน 1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแบบ อบต. หนองไผ่

(00310) งานก่อสร้างพืนฐาน(00312) กาํหนด
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23 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 96,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

สายบา้นทุ่งนาโนน (บริเวณวดัหนองระแหงเหนือ โยธาโครงการถนนคอนกรีต

ม. 6 บา้นหนองระแหงเหนือ ขนาดกวา้ง 400 เมตร เสริมเหล็ก ม. 6 บา้นทุ่งนาโนน

40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง หนาเฉลีย ม. 6 บา้นหนองระแหงเหนือ

 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. หนองไผ่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) กาํหนด

งานก่อสร้างพืนฐาน(00312)

24 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 96,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

บา้นนางสมจิตร - บา้นนายสมชาย ม. 7 บา้นหนอง- โยธาโครงการถนนคอนกรีต

ระแหงใต ้ขนาดกวา้ง 400 เมตร 40 เมตร หนา 0.15 เสริมเหล็กสายบา้น นางสมจิตร

เมตร ไหล่ทางลูกรัง หนาเฉลีย  0.50 เมตร - บา้นนายสมชาย ม. 7 บา้น

 พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้าย แผนงาน หนองระแหงใต้

 อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) ตามแบบ อบต. หนองไผ่

 งานก่อสร้างพืนฐาน(00312) กาํหนด



แบบ ผด. 1
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25 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างถนนดิน ม. 5 สายบา้น นายเนิน- ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 16,800.00   - - สอบราคา 45 วนั

เชือมต่อ ม. 4 ต.หนองขาหยา่ง ม. 5 บา้นดงจนัทร์ โยธาโครงการก่อสร้างถนนดิน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ดินกบคนัทาง ม. 5 บา้นดงจนัทร์ สายบา้น

หนาเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายนาํ นายเนิน - เชือมต่อ ม. 4 

พร้อมป้ายโครงการ จาํนวน 1 ป้ายแผนงานอุตสาห- ต.หนองไผ ่

กรรมและการโยธา (00310) โครงสร้างพืนฐาน ตามแบบ อบต. หนองไผ่

(00312) กาํหนด

26 มี.ค. - ก.ย. โครงการปรับปรุงถนนดินผวิจราจรลูกรัง ม. 8 ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ

สายบา้น นายโปรย - บา้นนายสาโรจน์ ม. 8 โยธาโครงการปรับปรุงถนนดิน

บา้นหนองสะแก  ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,100 ผวิจราจรลูกรัง ม. 8 สายบา้น

 เมตร ผวิจราจร หนาเฉลีย 0.10 เมตร  พร้อมป้าย นายโปรย -บา้นนายสาโรจน์

โครงการเสริม แผนงานอุตสาหกรรมและ ตามแบบ อบต. หนองไผ่

การโยธา (00310) โครงสร้างพืนฐาน(00312) กาํหนด
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27 มี.ค. - ก.ย. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บา้น ม. 9 บา้น ส่วนโยธา แผนงานอุตสาหกรรมและการ 95,000.00   - - สอบราคา 45 วนั

หนองปลาไหล ขนาดความสุง 12 เมตร พร้อมป้าย โยธาโครงการก่อสร้างหอถึงสูง

โครงการจาํนวน 1 ป้าย แผนงานอุตสาหกรรม ม. 9 บา้นหนองปลาไหล

และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้าพืน- ตามแบบ อบต. หนองไผ่

ฐาน(00312) กาํหนด

28 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสก ์กระดาษต่อ ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

เนือง กระดาษโฟโต ้ผา้หมึกต่าง ๆ แผน่ซีดี แผน่ ศาสนาและ จดัซือวสัดุสาํนกังาน

กรองแสง เมาส์ คียบ์อร์ด อุปกรณ์ซอฟแวร์ วฒันธรรม

โปรแกรม และอืน ๆ

29 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุสาํนกังาน เช่น ปากกา นาํดืม สิงพิมพ์ ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

หรือทีไดจ้ากการพิมพ์ ศาสนาและ จดัซือวสัดุสาํนกังาน

วฒันธรรม

30 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุการศึกษา เช่น สือการเรียน การสอน ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

กระดาษลืนพลาสติก หุ่น แบบจาํลองประเทศ ฯลฯ ศาสนาและ จดัซือวสัดุกีฬา

วฒันธรรม
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31 มี.ค. ก.ย. จดัซือวดัสุอืน เช่น อาหารเสริมนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา/ 204,600.00 - - สอบราคา 5 วนั

(อนุบาล 1 - ป. 6) ในเขตพืนทีตาํบลหนองไผ่ ศาสนาและ จดัซือวสัดุอืน ๆ เช่นอาหาร

วฒันธรรม เสริมนมโรงเรียนในเขตพืนที

ตาํบลหนองไผ่

32 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา/ 5,000.00     - - ตกลงราคา 5 วนั

โปสเตอร์ พูก่นั และสี รูปสี ฯลฯ ศาสนาและ จดัซือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วฒันธรรม

33 มี.ค. - ก.ย. จดัซือวสัดุกีฬา ส่วนการศึกษา แผนงานการศึกษา 90,000.00   - - ตกลงราคา 5 วนั

ศาสนาและ จดัซือวสัดุกีฬา

วฒันธรรม


