แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุง ครั้งที่ 1
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองสำมวัง
ลำดับ ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ ทีต่ อ้ งจัดหำ
18 มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน / จานวน

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน
สานักปลัด

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด

66

67

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งพร้อมใช้งาน
บริเวณจุดเสี่ยงภายในเขตตาบลหนองสามวัง
จานวน 16 ชุด
มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน
มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป

30,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

15 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป

17,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

15 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

สานักปลัด

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

980,000.00

-

-

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

60 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

38,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

7 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

16,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

7 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

8,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

7 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

กองช่าง

สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
68

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด

ไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ จานวน 2 เครื่อง

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

กำหนด
หมำยเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
15 วัน เพื่อให้การจัดหา

สานักปลัด

เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
29

วิธีจดั หำ

5,500.00

ประมวล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
20

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)
-

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป

1 ตู้
19

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

กองช่าง

1

เป็นปัจจุบัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุง ครั้งที่ 1
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองสำมวัง
ลำดับ ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ ทีต่ อ้ งจัดหำ
74 มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน
กองช่าง

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

81

82

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมรกต แยก 1 ยิ่งเจริญ
หมูท่ ี่ 6
มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมะเด่น หมูท่ ี่ 9
มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างทางเดินทาง ซอย

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

465,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

60 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

336,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

45 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

382,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

45 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

243,000.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

60 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

552,000.00

-

-

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

90 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

63,500.00

-

-

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

30 วัน

เพื่อให้การจัดหา
เป็นปัจจุบัน

เสริมเหล็ก ปลายแดน 11-12 (บริเวณท้าย
ซอยลุงเหียน) หมูท่ ี่ 10,11
85

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าใช้จา่ ยโครงการฝังท่อลอดคลองทางเข้าบ้าน

ซอยมรกต หมูท่ ี่ 13

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

กำหนด
หมำยเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
60 วัน เพื่อให้การจัดหา

กองช่าง

สหกรณ์ 29 (ซอยสารภี) หมูท่ ี่ 1
83

วิธีจดั หำ

482,000.00

เหล็ก ซอยปรีชา หมูท่ ี่ 10
80

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)
-

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน

เหล็ก ซอยบุญช่วย หมูท่ ี่ 10
75

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

2

เป็นปัจจุบัน

แบบ ผด.2
แผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุง ครั้งที่ 1
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองสำมวัง
ลำดับ ช่วงเวลำ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่ ทีต่ อ้ งจัดหำ
148 มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิว้ มือชนิดบันทึก

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน

เงินงบประมำณ
แผนงำน/งำน/โครงกำร จำนวน (บำท)

สานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

250,000

-

-

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา/งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

36,000

-

-

เวลาเข้า-ออกงาน / จานวน 1 เครื่อง
156

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แบบ

โต้ตอบ จานวน 1 เครื่อง

157

มิ.ย.-ก.ย.61 ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย จานวน

10 ชุด

(ลงชื่อ).........................................................
(นางสาวชัมพูน ประสงค์วัฒนเวช)
เจ้าพนักงานพัสดุ

9,000.00

(ลงชื่อ)................................................
(นางสาวณัฐชลัยย์ สดใส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง

3

เงินนอกงบประมำณ
ประเภท
จำนวน (บำท)
-

วิธีจดั หำ
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

กำหนด
หมำยเหตุ
ส่งมอบ (วัน)
30 วัน
กันเงิน ปี 2560

30 วัน

กันเงิน ปี 2560

30 วัน

กันเงิน ปี 2560

ลงชื่อ…………………….........................................
(นางสาวณัฐชลัยย์ สดใส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสามวัง

