
 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดทําเอกสารเพิ่อการโฆษณา คาเย็บหนังสือ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

และเอกสารตางๆ  ความจําเปนตลอดป

๒  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาบริการโทรคมนาคม (เชาพื้นที่เว็บไซต)  ๑๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาทดสอบคุณภาพน้ําประปาดื่มได ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจางเหมาบริการ  จํานวน ๖ อัตรา  ๖๔๕,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามรายการ

 -จางเหมาพนักงานเก็บขยะ ๓ คน  "

 -จางเหมาบริการดูแลสํานักงาน อบต. ๑ คน  "

 -จางเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ํา อบต. ๑ คน  "

 -จางเหมาพนักงานดูแลทําความสะอาด ๑ คน "

๕  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  30,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

ในการตรวจเยี่ยม อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

๖  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา สมัยสามัญ  ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

สมัยวิสามัญ การประชุม คณะกรรมการ ตางๆ

๗  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาใชจายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซอม  ๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามเอกสาร

นายก อบต./สมาชิกสภา อบต.หันนางาม  ในการเลือกตั้ง

๘  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาใชจายในการประเมินวิทยฐานะ, การประเมิน  ๒๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

องคกร,การประเมินบุคคลและอื่นๆ   ความจําเปนตลอดป

๙  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ  ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๑๐  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการฝกอาชีพผูพิการ  ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๑๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๒  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการสงเสริมฝกอาชีพผูดอยโอกาส ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๑๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับคณะผูบริการ ๓๐๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

ทองถิ่นและสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบล พนัก แยกจายตามราการ

งานจาง ครู ผูดูแลเด็ก  

๑๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการอบรมศึกษาดูงานของบุคคลากรและ 100,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ผูเกี่ยวของ ของ อบต.หันนางาม

๑๕  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาทสตรี ๓๐๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ตําบลหันนางาม

๑๖  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาบํารุงรักษาและซอมแซม  400,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

๑๗  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในงาน อบต.  112,923           เฉพาะเจาะจง ๑๕  ความจําเปนตลอดป

หันนางาม

๑๘  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  50,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๑๙  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  300,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๒๐  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุคอมพิวเตอร  50,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๒๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุดนตรี 25,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๒๒  ธ.ค. ๖๒ - ก.พ. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่อง Smart Card Reader ตาม ๓,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

เกณฎชฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐาน ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด สารสนเทศ กําหนด

จํานวน ๕ ตัว

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๒๓  มี.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one  ตาม ๑๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

เกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยี

คอมฯ จํานวน ๑ ชุด (สําหรับสํานักงาน) สารสนเทศ กําหนด

 

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



  แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจางเหมาทําสื่อพิมพและวารสารตางๆ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจางเหมาบริการ จํานวน ๓ ราย ๒๔๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน เพื่อ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุสํานักงาน  ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๕  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุคอมพิวเตอร ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

๖  ม.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน ๒ ๑๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคา

ชั้น จํานวน ๒ หลัง ที่กําหนด

๗  ม.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค (แบบประมวลผล)  ๒๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

ตามเกณฎชฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐาน  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด สารสนเทศ กําหนด

จํานวน ๑ ชุด  

๘  ม.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multi Function เลเซอร  ๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

ตามเกณฎชฑราคากลาง  และคุณลักษณะพื้นฐาน  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ครุภัณฑ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด สารสนเทศ กําหนด

จํานวน ๑ เครื่อง

๙  ม.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค ตามเกณฑราคากลาง  ๓๙,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑที่กระทรวงเทคโน  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

โลยีสารสนเทศ กําหนด จํานวน ๑ เครื่อง  สารสนเทศ กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๐

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานบริหารงานคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - จางเหมาบริการพนักงานประจํารถกูชีพ อบต. 316,800           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

หันนางาม จํานวน ๔ ราย  ความจําเปนตลอดป

๒  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการ BIG CLANENING DAY 20,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจร 20,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ของ อบต.หันนางาม

๔  ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓  - โครงการตั้งจุดรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 20,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

เทศกาลปใหม ของ อบต.หันนางาม  

๕  เม.ย. ๖๓-เม.ย. ๖๓  - โครงการตั้งจุดรณรงคและลดอุบัติเหตุชวงเทศ 20,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

กาลสงกรานต ของ อบต.หันนางาม  

๖  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

 

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ
ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒  ม.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๓  - คาดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาภายในศูนย ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ตามความจําเปน

พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หันนางาม

๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๕  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๖  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุกีฬา ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๗  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๘  ม.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU  ๘๐,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑมาตฐาน

จํานวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑราคาที่กําหนด ครุภณฑที่กําหนด

๙  ม.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๒  - คาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก ๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

เล็ก จํานวน ๓ ศูนย ตามเกณฑราคาที่กําหนด  

๑๐  ม.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๓  - คาจัดซื้อลําโพงเอนกประสงคแบบเคลื่อนที่  ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

จํานวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑราคาที่กําหนด

๑๑  เม.ย.๖๓ - เม.ย.๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one  ตาม ๕๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

เกณฑมาตฐาน และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑที่  ที่กระทรวงเทคโนโลยี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด จํานวน  สารสนเทศ กําหนด

๓ ชุด

๑๒  เม.ย.๖๓ - เม.ย.๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง 12,900             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ถังหมึกพิมพ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ  

พื้นฐานครุภัณฑที่กระทรวงเทคโนโลยี กําหนด   

จํานวน ๓ เครื่อง ตามเกณฑราคาที่กําหนด

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๓  เม.ย.๖๓ - เม.ย.๖๓  - คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ตามเกณฑราคา ๑๗,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามเกณฑราคากลาง

กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมฯ ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด สารสนเทศ กําหนด

จํานวน ๓ เครื่อง ขนาด ๑ KVA ๖๐๐ วัตต

๑๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้ออาหารเสริมนม ใหกับโรงเรียน  ๓ ๒,๔๔๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดหาตาม

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ ศูนย  ความจําเปนตลอดป

 

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

ของ อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจางเหมาทําสื่อสิ่งพิมพและวารสารตางๆ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

๒  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ของ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐  ความจําเปนตลอดป

อบต.หันนางาม ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๓  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุสํานักงาน ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๔  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๕  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุกอสราง ๓๐,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๖  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๗  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล ของ  ๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

อบจ.หนองบัวลําภู ในการปรับเกรดผิวทาง งาน

 งานเจาะบอบาดาล คาวัสดุทอและอื่นๆที่เกี่ยว

ของกับงบประมาณ   

๘  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนวัดโพธิ์ชัย ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่  อบต. อบต.กําหนด

หันนางาม กําหนด

๙  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๑๓๐,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

เหล็ก ซอยลาดบัวขาว ชวงที่ ๒  หมูที่ ๒ อบต.กําหนด

 บานโปรงแจง กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๕ ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.

หันนางาม กําหนด

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานเคหะและชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม



 แบบ  ผด. ๑

 

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑๐  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ ๔ 250,000           เฉพาะเจาะจง ๖๐ ตามแบบแปลน

บานสวนสวรรค   (สายกลางบาน) รางยู อบต.กําหนด

 กวาง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด

๑๑  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการกอสรางหอถังสูงบานหันนางาม 200,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

หมูที่ ๗ อบต.หันนางาม อําเภอศรีบุญเรือง อบต.กําหนด

จังหวัดหนองบัวลําภู  รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต.หันนางาม กําหนด

๑๒  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการซอมแซมทอสงน้ํา ทางไปวัด 200,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

 บานหวยกวางทอง   หมูที่  ๓   ตําบล อบต.กําหนด

หันนางาม  รายละเอียดตามแบบแปลนที่

อบต.หันนางาม กําหนด

๑๓  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓   - โครงการตอเติมศาลาพักศพ  หมูที่ ๘ 100,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

บานเหลาใหญ ตําบลหันนางาม รายละ อบต.กําหนด

เอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.หันนางาม

กําหนด

๑๔  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู 100,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ ตามแบบแปลน

บานเหลาใหญ หมูที่ ๘ ตําบลหันนางาม อบต.กําหนด

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด  

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานเคหะและชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  พ.ย. ๖๒ - ก.พ.๖๓  - คาดําเนินการโครงการกิจกรรมงานบุญคุณลาน 30,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

อบต.หันนางาม  ความจําเปนตลอดป

๒  มี.ค. ๖๓ - ก.ค.๖๓  - คาดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ 200,000           เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ตําบลหันนางาม ประจําป ๒๕๖๓

๓  พ.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๓  - คาดําเนินการโครงการกิจกรรมเขาพรรษา ๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

ตําบลหันนางาม ประจําป ๒๕๖๓

๔  ม.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๓  - โครงการแขงขันกีฬาเกลียวสัมพันธทองถิ่น ๓๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

อําเภอศรีบุญเรือง

๕  ม.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓  - โครงการแขงขันกีฬาสมานฉันทตานยาเสพติด ๑๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๓๐ แยกจายตามราการ

ภายในตําบลหันนางาม

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  - คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ ขออนุมัติจัดหาตาม

นิติบุคลลหรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง  ความจําเปนตลอดป

กอสราง

  

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓  -  เงินสํารองจาย  300,000           เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณไว  ความจําเปนตลอดป

ลวงหนา กรณีจําเปนเรงดวน

 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานงบกลาง   องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู



 แบบ  ผด. ๑

ลําดับ
ชวงเวลา รายการ/จํานวน/หนวย วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน  (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ(วัน)

๑  ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒  - คาดําเนินการโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปา 50,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ ขออนุมัติจัดหาตาม

เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สรางปา รักน้ํา  ความจําเปนตลอดป

ตําบลหันนางาม

๒  ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒  - คาดําเนินการโครงการสงเสริมปรับปรุง อนุรักษ 50,000             เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

ฟนฟู สิ่งแวดลอม ตําบลหันนางาม

๓  ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒  - คาบํารุงรักษาและซอมแซม ๕๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ๑๕ "

๔  ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒  - คาวัสดุการเกษตร 50,000             เฉพาะเจาะจง ๓๐ "

  

 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒

แผนงานการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลหันนางาม

อําเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลําภู

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



 



 

 













 











 




