
หนา้ที� 1 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

1 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 140,000  -  - ตกลงราคา 5-7 ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

2 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000  -  - ตกลงราคา 5-7 ตลอดป

4 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุงานบานงานครัว สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 80,000  -  - ตกลงราคา 5-7 "

5 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุกอสราง สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000  -  - ตกลงราคา 5-7

6 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000 ตกลงราคา 5-7

7 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 140,000 ตกลงราคา 1-30

8 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000 ตกลงราคา 5-7

9 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5-7

10 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,000 ตกลงราคา 5-7

11 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000 ตกลงราคา 5-7

12 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเกาอี้ทํางาน สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 4,000 ตกลงราคา ก.ค.-15

1.แบบนวม มีท่ีวางแขน มีลอเลื่อน

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



หนา้ที� 2 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

13 มี.ค. 62 - ก.ย. 62 ครุภัณฑรถบรรทุก(ดีเซล) สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 729,000 ประกาศ 15-30

1.ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2000 ซีซีหรือกําลัง เชิญชวน

  เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ ทั่วไป

2.แบบดับเบิ้ลแค็บ

3.พวงมาลัยพาวเวอร

4.ระบบเบรก ABS

5.ระบบกระจกไฟฟา

6.เครื่องปรับอากาศ ลอแม็ค

14 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 5,000 ตกลงราคา 5-7

1.ขนาด 800 VA 

2.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA(480 Watts)

3.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

15 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเครื่องพิมพคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป 4,300 ตกลงราคา 5-7

1.เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพจากโรงงาน

  (Ink Tank Printer) ผูผลิต

2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200*1200 dpi

3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา ไมนอยกวา 20 หนา/นาที

  (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาท(ีipm)

4.มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนา/นาท(ีppm) หรือ

  4.5 ภาพ/นาท(ีipm)

5.มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

  นอยกวา 1 ชอง

6.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน

7.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom



หนา้ที� 3 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

16 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 ตกลงราคา 5-7

17 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,000 ตกลงราคา 5-7

18 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,000 ตกลงราคา 5-7

19 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000 ตกลงราคา 5-7

20 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการบริหารจัดการขยะตําบลดอนโพธิ์ สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 15,000 ตกลงราคา 5-7

21 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการปองกันโรคเอดส สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 7,600 ตกลงราคา 5-7

22 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 8,930 ตกลงราคา 5-7

23 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการจัดเวทีประชาคม สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5-7

24 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000 ตกลงราคา 5-7

25 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการสงเสริมสนับสนุนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000 ตกลงราคา 5-7

26 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โครงการอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา ปลูกปา รักษน้ํา" สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 3,845 ตกลงราคา 5-7

27 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 50,000  -  - ตกลงราคา 5-7

28 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 5,000  -  - ตกลงราคา 5-7



หนา้ที� 4 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

29 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 50,000  -  - ตกลงราคา 5-7

30 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑตูเหล็กบานเลื่อนกระจก กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 3,650  -  - ตกลงราคา 5-7

1.ขนาด 4 ฟุต 

31 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเกาอี้ทํางาน กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 4,000  -  - ตกลงราคา 5-7

1.แบบนวม มีท่ีวางแขน มีลอ

32 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 17,000 - - ตกลงราคา 5-7

1.มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก(2core)

  หรือ 4 แกนเสมือน(4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

  พื้นฐานไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย

2.มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

  Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB

3.มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

  ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด

  ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย

5.มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100/

  1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

7.มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB2.0หรือดีกวา ไมนอยกวา

  3 ชอง

8.มีแปนพิมพและเมาส

9.มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ

  FHK(1920*1080)

10.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth



หนา้ที� 5 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

33 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟ กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 7,500 - - ตกลงราคา 5-7

1.มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA(480 Watts)

2.สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

34 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000     - - ตกลงราคา 5-7

35 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000     - - ตกลงราคา 5-7

36 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 อาหารเสริม(นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 584,441    - - ตกลงราคา 5-7

37 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุกอสราง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000     - - ตกลงราคา 5-7

37 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000     - - ตกลงราคา 5-7

38 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000     - - ตกลงราคา 5-7

39 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000     - - ตกลงราคา 5-7

40 ม.ค. 62 - ก.ย. 62 คาใชจายในการแขงขันกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 40,000     - - ตกลงราคา 15

และนันทนาการ

41 ม.ค. 62 - มี.ค. 62 คาใชจายตามโครงการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 100,000    - - ตกลงราคา 5-7

และนันทนาการ

42 ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 30,000     - - ตกลงราคา 5-7

และนันทนาการ



หนา้ที� 6 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

43 เม.ย. 60 - ต.ค. 62 คาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาผูสูงอายุและผูพิการ กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 20,000     - - ตกลงราคา 5-7

และนันทนาการ

44 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 30,000 - - ตกลงราคา 5-7

เคหะและชุมชน

45 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 20,000 - - ตกลงราคา 5-7

เคหะและชุมชน

46 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 20,000 - - ตกลงราคา 5-7

เคหะและชุมชน

47 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 140,000 - - ตกลงราคา 5-7

เคหะและชุมชน

48 ต.ค. 61 - ก.ย. 62 วัสดุกอสราง กองชาง แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 100,000 - - ตกลงราคา 5-7

เคหะและชุมชน

49 เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนงค หมูท่ี 2 กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 359,000 - - ตกลงราคา 60

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

คิดเปนบริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 520 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไลทาง

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

50 เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปาลออ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 257,000 - - ตกลงราคา 60

(หลังคาแดง) หมูท่ี 8  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเปนปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง(ตามแบบ อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)



หนา้ที� 7 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

51 เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการกอสรางสะพานขามคลองหนาซอยรวมใจ หมูท่ี 6 กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 345,000 - - ตกลงราคา 60

ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 18 เมตร(ตามแบบ อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)

52 เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายลําตาคราม หมูท่ี 4 กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 153,000 - - ตกลงราคา 60

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือคิดเปนปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 224 ลบ.ม. พรอมบดทับแนน

(ตามแบบ อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)



หนา้ที� 8 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



หนา้ที� 9 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

คิดเปนบริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 520 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไลทาง

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

50 เม.ย. 62 - ก.ย. 62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปาลออ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 257,000 - - ตกลงราคา 60

(หลังคาแดง) หมูท่ี 8  

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเปนปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม. พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง(ตามแบบ อบต.ดอนโพธิ์กําหนด)



หนา้ที� 10 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

19 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับสนุน 20,000      -  - ตกลงราคา 30

และตามนโยบายของรัฐและคําสั่งของทางราชการ ความเขมแข็งชุมชน

20 ก.พ. 57 - มี.ค. 57 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา สํานักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 110,000 - - ตกลงราคา 30

สาธารณสุขอื่น

21 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก สํานักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 100,000 - - ตกลงราคา 30

สาธารณสุขอื่น

22 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการสงเสริมและและสนับสนุนเพ่ือแกไขปญหาในดาน สํานักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 50,000 - - ตกลงราคา 30

โรคติดตอและไมติดตอตาง ๆ งานสาธารณสุขอื่น

23 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด สํานักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและ 50,000 - - ตกลงราคา 30

สาธารณสุขอื่น

24 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการสงเสริมการฟนฟูผูพิการ สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและ 10,000 - - ตกลงราคา 30

สังคมสงเคราะห

25 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการสนับสนุนการพัฒนาองคกรสตรีภายในตําบล สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและ 20,000 - - ตกลงราคา 30

สังคมสงเคราะห

26 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการครอบครัวแข็งแรง สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและ 10,000 - - ตกลงราคา 30

สังคมสงเคราะห

27 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและ 40,000 - - ตกลงราคา 30

ผูพิการและผูดอยโอกาสหรือตามนโยบายของรัฐและคําสั่งของ สังคมสงเคราะห

ทางราชการ



หนา้ที� 11 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

28 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 30,000  -  - ตกลงราคา 5-7 ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

29 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 80,000  -  - ตกลงราคา 31 ตลอดป

30 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000  -  - ตกลงราคา 5-7 "

31  ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000  -  - ตกลงราคา  5-7 "

32  ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 10,000     - - ตกลงราคา  5-7 "

33  ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุกอสราง สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 20,000     - - ตกลงราคา  5-7 "

34 ม.ค. 57 - เม.ย. 57 ตูเหล็กชนิด 2 บาน  จํานวน  1  ตู สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 5,000  -  - ตกลงราคา 15

35 ม.ค. 57 - เม.ย. 57 เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) จํานวน  1 เครื่อง สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 20,000      -  - ตกลงราคา 15

36 ม.ค. 57 - เม.ย. 57 ไมสตาฟอลูมิเนียม แบบชัก ยาวไมนอยกวา 4 เมตร สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 2,400        -  - ตกลงราคา 15

จํานวน  1 อัน

37 เม.ย. 57 - ก.ย. 57 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 1 บานตลาดดอนโพธิ์  จากบริเวณแยก สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 46,700     - - ตกลงราคา 60

ทางหลวง 3196 ขนาด 3.50 * 25 * 0.10 ม. คิดเปนพื้นที่

87.50 ตารางเมตร



หนา้ที� 12 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

38 เม.ย. 57 - ก.ย. 57 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 บานโคกสุข จากบริเวณหนาบาน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 99,700     - - ตกลงราคา 60

นางประนอม พิลา ถึงคลองลําโพนทอง วางทอระบายน้ํา คสล.

(มอก. ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 79 ทอน

พรอมบอพัก คสล. จํานวน  4 บอ

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

39 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 วางทอระบายน้ํา หมูที่ 3 บานหนองฟกทอง จากบริเวณบาน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 99,500  -  - ตกลงราคา 60

นายไทย  สุดหอม ถึง บานนายอุบล  บริบูรณ วางทอระบายน้ํา 

คสล. (มอก.ชั้น 3)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40  ม.

จํานวน  83  ทอน  พรอมบอพัก คสล. จํานวน  4 บอ

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

40 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4  บานหนองเกี่ยวแฝกกอสรางถนน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 95,300  -  - ตกลงราคา 60

คสล. จากบริเวณถนน คสล.เดิม (เลียบคลอง 1 ซาย 16 ขวา)

ถึงบานนายอัมพร  ชมเชย ขนาด 3.00 * 50 *0.15 ม.

คิดเปนพื้นที่ 150 ตารางเมตร

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

41 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 กอสราง คสล. พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 5 บานลาด จาก สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 98,200  -  - ตกลงราคา 60

บริเวณถนน คสล. เดิม บานนางไพรนิต  กระตุดนาคถึงบาน

นายใหญ ธรรมจิตร ขนาด 2.50 * 60 * 0.15 ม. คิดเปนพื้นที่

150 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศุนย

กลาง 0.30 เมตร จํานวน 5 ทอ

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)



หนา้ที� 13 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

42 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 ปรับปรุงระบบทอสงน้ําประปา หมูที่ 6 บานหนองเลา วางทอ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 99,900  -  - ตกลงราคา 60

สงน้ําประปาบริเวณเขตชุมชนบานหนองเลา โดยใชทอ พีวีซี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว จํานวน  230 ทอน

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

43 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 เสริมถนนดินพรอมลงลูกรัง หมูท่ี 7 บานดอนโพธิ์เสริมถนนดิน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 98,000  -  - ตกลงราคา 60

พรอมลงลูกรัง จากบริเวณนานายนคร  จําปาทอง ถึงนา

นางสมคิด  รอยแสนศึก ดังนี้

 - เสริมดินถนน ขนาดกวาง 2.5 * 500 * 0.30 ม. มีปริมาตร

ดินไมนอยกวา 487 ลบ.ม. (เผื่อดินยุบตัวรอยละ 30)

 - ลงลูกรัง ขนาด 2.5 * 500 * 0.10 ม. มีปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 125 ลบ. ม.

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

44 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 ลงลูกรัง หมูที่ 8 บานสระกระเบื้อง จากบริเวณบานนายสมชาย สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 37,400     - - ตกลงราคา 60

ลาเกลี้ยง ถึงนานายเฉลิม กลิ่นสอน ขนาด 2.00 * 500 * 0.10 ม.

มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 100 ลบ.ม.

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

45 ม.ค. 57 - ก.ย. 57 ลงลูกรัง หมูที่ 8 บานสระกระเบื้อง จากบริเวณสระหลวงถึงนา สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 37,400     - - ตกลงราคา 60

นายกฤษดํารงค ลิ้มทรงเกียรติ ขนาด 2.50 * 400 * 0.10 ม.

มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 100 ลบ.ม.

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)



หนา้ที� 14 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

46 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไป 10,000  -  - ตกลงราคา 5-7 ขออนุมัติจัดหา

เก่ียวกับการศึกษา ตามความจําเปน

ตลอดป

47 เม.ย. 57 - มิ.ย. 57 ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล แบบท่ี 1 กองการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไป 25,000 - - ตกลงราคา 15

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เก่ียวกับการศึกษา

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

(4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz

และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา

6 MB จํานวน  1 หนวย

2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด

ขนาดไมนอยกวา 4GB

4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน  1 หนวย

5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Digabit Ethernet  หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน  1 หนวย



หนา้ที� 15 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

48  ก.ค. 57 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 20,000 - - ตกลงราคา 7

งานของครูผูดูแลเด็ก ประถมศึกษา

49  พ.ค. 57 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 5,000  -  - ตกลงราคา 5-7

ประถมศึกษา

50  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 12,550 - - ตกลงราคา 15

 - คาคูลเลอรน้ําสแตนเลส จํานวน  3 ใบ ราคา 5,550 บาท ประถมศึกษา

 - คาชั้นอเนกประสงค 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา 40*29*85 ซม.

   จํานวน 14 อัน เปนเงิน  7,000 บาท

 

51  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 ครุภัณฑโตะไมอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 50*80*80 ซม. กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 950 - - ตกลงราคา 15

จํานวน  1  ตัว ประถมศึกษา

52  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 ครุภัณฑเกาอี้สํานักงานลอเลื่อน  จํานวน  1 ตัว กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 1,300 - - ตกลงราคา 15

ประถมศึกษา

53  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 ชั้นวางหนังสือ แบบเสียบโชวปก ขนาดไมนอยกวา 30*80*60 กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 6,000 - - ตกลงราคา 15

ซม. จํานวน  4 ตัว ประถมศึกษา

54  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 พัดลมโคจร (ติดผนัง) ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 3,000 - - ตกลงราคา 15

ประถมศึกษา



หนา้ที� 16 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

55 เม.ย. 57 - มิ.ย. 57 ครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 12,600  -  - ตกลงราคา 15

จํานวน  3  เครื่อง ประถมศึกษา

1. เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน printer, Copier และ

Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

2. ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก Inkjet

3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi

4. มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที

5. มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-ส)ี ได

56 ม.ค. 56 - มี.ค. 57 ชั้นวางรองเทาตะแกรง 5 ชั้น ผนังไมปาติเกิ้ล 2 ดาน กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 1,200  -  - ตกลงราคา 5-7

จํานวน  2 ตัว ประถมศึกษา

57 ม.ค. 56 - มี.ค. 57 ติดตั้งมุงลวดประตูและหนาตางศูนยเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 11,200 - - ตกลงราคา 30

ร.ร.วัดพานิชธรรมิการาม ม. 1 ประถมศึกษา

 - ประตู ขนาดไมนอยกวา 1.10 * 1.90 ม. จํานวน  2  บาน

 - หนาตาง ขนาดไมนอยกวา 0.55 * 1.00 ม. จํานวน 16 บาน

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)

58  ม.ค. 57 - มี.ค. 57 ติดตั้งมุงลวดประตูและหนาตางศูนยเด็กเล็ก วัดสระกระเบื้อง ม.8 กองการศึกษาฯ งานระดับกอนวัยเรียนและ 30,700 - - ตกลงราคา 30

 - ประตู ขนาดไมนอยกวา 1.00 * 2.00 ม. จํานวน  2  ชอง ประถมศึกษา

 - หนาตาง ขนาดไมนอยกวา 1.20 * 1.30 ม. จํานวน 5 ชอง

 - หนาตาง ขนาดไมนอยกวา 1.40 * 2.10 ม. จํานวน 7 ชอง

(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์)



หนา้ที� 17 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

59 เม.ย. 57 - พ.ค. 57 โครงการ 1 ตําบล 1 ศูนยการเรียนรู กองการศึกษาฯ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 15,000 - - ตกลงราคา 14

60  ม.ค. 57 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษาฯ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 70,000 - - ตกลงราคา 14

61 เม.ย. 57 - พ.ค. 57 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 30,000 - - ตกลงราคา 7

62  ก.ค. 57 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ กองการศึกษาฯ งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 300,000 - - ตกลงราคา 14

63 เม.ย. 57 - มิ.ย. 57 โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลดอนโพธิ์ กองการศึกษาฯ งานศาสนา วัฒนธรรม 90,000  -  - ตกลงราคา 14

และนันทนาการ

64  ม.ิย. 57 โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลดอนโพธิ์ กองการศึกษาฯ งานศาสนา วัฒนธรรม 13,000  -  - ตกลงราคา 7

และนันทนาการ

65 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 โครงการจัดสงนักกีฬาหรือนักกรีฑาเขารวมการแขงขันภายนอก กองการศึกษาฯ งานศาสนา วัฒนธรรม 32,550  -  - ตกลงราคา 14

องคกร และนันทนาการ

66  ส.ค. 57 วัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ งานศาสนา วัฒนธรรม 80,000  -  - ตกลงราคา 14

และนันทนาการ

67  ธ.ค. 56 โครงการวันพอแหงชาติ กองการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรม 90,000  -  - ตกลงราคา 7

ทองถิ่น

68  ส.ค. 57 โครงการวันแมแหงชาติ กองการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 7

ทองถิ่น



หนา้ที� 18 ผด.2

ลําดับ ชวงเวลา หนวยงานเจาของ กําหนด

ที่ ที่ตองเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หนวย) งบประมาณ แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวนเงิน ประเภท จํานวนเงิน วิธีจัดหา สงมอบ หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (วัน)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562

ขององคการบริหารสวนดอนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

69  เม.ย. 57 โครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ กองการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรม 100,000  -  - ตกลงราคา 14

ทองถิ่น

70  พ.ย. 57 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรม 30,000  -  - ตกลงราคา 14

ทองถิ่น

71 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 พิธีทางศาสนา การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น กองการศึกษาฯ งานศาสนาและวัฒนธรรม 60,000 - - ตกลงราคา 14

ประเพณีทองถิ่นหรือวันสําคัญทางศาสนา ตามนโยบายของรัฐ ทองถิ่น

และคําสั่งของทางราชการ

(ลงชื่อ)..........................................เจาหนาที่พัสดุ                 (ลงชื่อ)..........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                 

        (นายชวลิต          สุมะลิ)                                                         (นางสาวสุชาดา    นาโสม)                                                

(ลงชื่อ)..........................................ปลัด อบต.ดอนโพธิ์ (ลงชื่อ)..........................................นายก อบต.ดอนโพธิ์

        (นายณรงค        ผดุงผล)                                                         (นายสังเวียน   ลักษณะพล)                                                


