
แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 มิ.ย.-61 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยเบื้องตน 

  

งานบริหารงานทั่วไป         15,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม งานบริหารงานทั่วไป       311,900.00 เฉพาะเจาะจง

3 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      เฉพาะเจาะจง

4 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ งานบริหารงานทั่วไป         30,000.00 เฉพาะเจาะจง

5 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว งานบริหารงานทั่วไป         20,000.00 เฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุกอสราง งานบริหารงานทั่วไป         40,000.00 เฉพาะเจาะจง

7 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        เฉพาะเจาะจง

8 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานบริหารงานทั่วไป 139,100.00      เฉพาะเจาะจง

9 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุโฆษณาและเผยแพร งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

10 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุอื่น งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทีย ูจํานวน 7 

เครื่อง พรอมติดตั้ง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

14 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        เฉพาะเจาะจง

15 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง งานบริหารงานทั่วไป 564,600.00      เฉพาะเจาะจง

16 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ 108,000.00      เฉพาะเจาะจง

17 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.ดอนเปา งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000.00        เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจงม.ค. 61 - มี.ค. 6112 งานบริหารงานทั่วไป 226,800.00      
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แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

เฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 61 - มี.ค. 61

งานบริหารงานทั่วไป 2,800.00          



แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

18 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมูบาน/แผน

ชุมชน ในเขต อบต.ดอนเปา งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

20 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,800.00          เฉพาะเจาะจง

21 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งานบริหารงานคลัง 50,000.00        เฉพาะเจาะจง

22 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม งานบริหารงานคลัง 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

23 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน งานบริหารงานคลัง 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

24 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารงานคลัง 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

26 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งานบริหารงานคลัง 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ Safety Zone
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

28 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑวาดวย

การตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล

 พ.ศ. 2543 (การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 61 - มี.ค. 61

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. - มี.ค. 61

20,000.00        เฉพาะเจาะจง

25 ม.ค. 61 - มี.ค. 61 งานบริหารงานคลัง 44,000.00        
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

29 พ.ย.  60 - ม.ค. 61
โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่เพื่อ

สงเคราะหผูประสบภาวะอากาศหนาวเย็น

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
150,000.00      เฉพาะเจาะจง

30 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อระวังภัยบนถนนใน

เทศกาลสําคัญ

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
30,000.00        เฉพาะเจาะจง

31 มิ.ย.-61
โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใหแกประชาชน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
30,000.00        เฉพาะเจาะจง

32
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

33
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

วัสดุอื่น
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

34
ต.ค. 60 - ก.ย. 61

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

35 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

37 มิ.ย.-61
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.ดอนเปา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

38 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

39 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

40 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000.00        เฉพาะเจาะจง

41 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ36 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
256,000.00      



แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

ครุภัณฑสํานักงาน

42 ม.ค. 61 - มี.ค. 61

   

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทีย ูจํานวน 2 

เครื่อง

43 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

44 มิ.ย.-61 กิจกรรมไหวครูสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเปา
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
3,000.00          เฉพาะเจาะจง

45 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
136,000.00      เฉพาะเจาะจง

46 มี.ค.-61
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยสูการศึกษายุค

 4.0
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

47 ม.ค.-61
โครงการจัดงานวันครูแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา ป 2561
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
3,000.00          เฉพาะเจาะจง

48 ม.ค.-61 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป 2561
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

49 ส.ค.-61
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา ป 2561
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
4,000.00          เฉพาะเจาะจง

50 พ.ค.-61 โครงการเปดโลกวิชาการ เด็กกอนปฐมวัย
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

51 เม.ย.-61 โครงการผลิตสื่อชวยสอน หนูนอยชอบเรียน
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

64,800.00        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

52 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนเปา
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

      392,000.00 เฉพาะเจาะจง

53 ธ.ค.-60 โครงการหนูนอยนักคิด จิตสาธารณะ
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

54 มี.ค.-61
โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลกกวางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา ป 2561
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
6,000.00          เฉพาะเจาะจง

55 พ.ย.-60 โครงการหนูนอยวัยใส ใสใจแหลงเรียนรู
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

56 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

57 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุงานบานงานครัว
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
25,000.00        เฉพาะเจาะจง

58 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาอาหารเสริม (นม)
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
733,904.00      เฉพาะเจาะจง

59 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุอื่น
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
10,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

60 ก.พ. - มี.ค. 61
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

61
ก.พ. - มี.ค. 61

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที ่1 (27 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
7,900.00          เฉพาะเจาะจง

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
        30,000.00 เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

62 พ.ค. 61 - ส.ค. 61
กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนเปา สูง 1.90 เมตร ยาว 63.00 เมตร  ตาม

แบบแปลนของ อบต.ดอนเปา

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
193,700.00      เฉพาะเจาะจง

63 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา
30,000.00        เฉพาะเจาะจง

64 มิ.ย.-61
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน ต.ดอนเปา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานสาธารณสุข

65 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2543 (การปองกันและระงับโรคติดตอ)

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น
20,000.00        

66 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 150,000.00      เฉพาะเจาะจง

67 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคติดตอตามฤดูกาล

และอุบัติใหม

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 10,000.00        เฉพาะเจาะจง

68 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น
เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

69 เม.ย. - ก.ย. 61
รถยนตบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือมีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม

ต่ํากวา 170 กิโลวัตต (แบบอัดทาย) จํานวน 1 คัน 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น

   2,400,000.00

e-market

70 ม.ค. ส.ค. 61
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเพื่อใชในงานดาน

การแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลดอนเปา
งานศูนยบริการสาธารณสุข 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานสังคมสงเคราะห

71 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห
5,000.00          เฉพาะเจาะจง

72 ต.ค. 60 - ก.ย. 61
โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2543 (การสังคมสงเคราะห)

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

73 มิ.ย.-61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ สตรีและผูพิการ

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห
15,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานเคหะและชุมชน

74 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและซอมแซม และชุมชน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

75 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน และชุมชน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

76 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ และชุมชน 40,000.00        เฉพาะเจาะจง

77 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุกอสราง และชุมชน 40,000.00        เฉพาะเจาะจง

78 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุยานพาหนะและขนสง และชุมชน 10,000.00        เฉพาะเจาะจง

79 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุคอมพิวเตอร และชุมชน 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

80 ม.ค. - เม.ย. 61
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน
30,000.00        เฉพาะเจาะจง

81 ม.ค. - เม.ย. 61 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน
5,600.00          เฉพาะเจาะจง

82 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 1 

ซอยขางบานนายอรุณ อินตะ ถึงหนาบานนายประทาน ภู

เขียว ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 115 เมตร มีไหลทางขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 345 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.

ดอนเปา)

งานไฟฟาถนน 178,200.00      เฉพาะเจาะจง

83 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 1 

ซอย 8/2 ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 340 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนเปา)

งานไฟฟาถนน 171,700.00      เฉพาะเจาะจง

84 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 3 

ซอยขางบานนายทองคํา สมโน ปริมาณงาน กวาง 3.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 117 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนเปา) 

งานไฟฟาถนน 59,700.00        เฉพาะเจาะจง

85 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 ซอย 7 ปริมาณ

งาน กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร (ตามแบบ

แปลนของ อบต.ดอนเปา) 

งานไฟฟาถนน 150,000.00      เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

86 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางถนนแอสฟลทภายในหมูบาน หมู 9 ซอย 1 

ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 99 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 297 ตารางเมตร (ตามแบบ

แปลนของ อบต.ดอนเปา)

งานไฟฟาถนน 150,000.00      เฉพาะเจาะจง

87 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมู 7 

ถนนสายหลักไปอางเก็บน้ําหวยมะนาว ปริมาณงาน กวาง 

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 146 เมตร มีไหลทาง

ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 584 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนเปา) 

งานไฟฟาถนน 299,400.00      เฉพาะเจาะจง

88 ม.ค. - เม.ย. 61

ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอรเลย หมู 3 (เขตติดตอ

เทศบาลตําบลแมวาง) ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร ยาว 91 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

273 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนเปา) 

งานไฟฟาถนน 90,000.00        เฉพาะเจาะจง

89 ม.ค. - เม.ย. 61

ปรับปรุงถนนลูกรังใหเปนถนนลาดยาง หมู 2 ซอยขาง

บานนางเอย ศรีวิชัย ปริมาณงาน กวาง 3.50 เมตร หนา 

0.05 เมตร ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

731.50 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอนเปา)

งานไฟฟาถนน 349,000.00      เฉพาะเจาะจง

90 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง งานไฟฟาถนน 1,200,000.00   เฉพาะเจาะจง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

91 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

โครงการชวยเหลอประชาชนในพนทตามอานาจหนาทของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2543 (การแกไขปญหาการประกอบ

อาชีพ)

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
20,000.00        เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

92 เม.ย.-61 โครงการฝกอบรมอาชีพการซอมเครื่องใชไฟฟาเบื้องตน
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
15,000.00        เฉพาะเจาะจง

93 เม.ย.-61 โครงการฝกอบรมอาชีพการทําอาหารและขนม
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
15,000.00        เฉพาะเจาะจง

94 เม.ย.-61
โครงการสงเสริมการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจผลิตน้ํายา

อเนกประสงค

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
10,000.00        เฉพาะเจาะจง

95 ธ.ค. 60 , มี.ค. 61
โครงการสงเสริมการจัดแสดงและจําหนายสินคาชุมชน

และสินคาโอทอป

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
10,000.00        เฉพาะเจาะจง

96 พ.ค.-61
โครงการอบรมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการและ

การตลาดแกกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมโอ

ทอป

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

97 ม.ค. - เม.ย. 61
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
20,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ

98 ม.ค.-61 โครงการจัดงานไมดอกไมประดับประจําป จังหวัดเชียงใหม
งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว
30,000.00        เฉพาะเจาะจง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

99 ม.ค. - ก.ย. 61
โครงการสํารวจ จัดเก็บ รวบรวมขอมูลดานสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนเปา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 15,000.00        เฉพาะเจาะจง
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

100 ม.ค. - เม.ย. 61

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝา

ปด หมู 5 บานปาติ้ว ซอยหนาบานนายพิทักษ จุมปาลี 

ปริมาณงาน กวางดานใน 0.40 เมตร สูงดานใน 0.30 

เมตร ยาว 87.00 เมตร  (ตามแบบแปลนของ อบต.ดอน

เปา) 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 198,700.00      เฉพาะเจาะจง

แผนงานการเกษตร

101 มิ.ย.-61
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของศูนยถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลดอนเปา
งานสงเสริมการเกษตร 6,000.00          เฉพาะเจาะจง

102 ต.ค. 60 - ก.ย. 61

โครงการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2543 (การสงเสริมการทํามาหากินของ

ราษฎร)

งานสงเสริมการเกษตร 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

103 พ.ค.-61 โครงการสงเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย งานสงเสริมการเกษตร 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

104 ส.ค.-61 โครงการสงเสริมการลดตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ งานสงเสริมการเกษตร 25,000.00        เฉพาะเจาะจง

105 พ.ย. 60 - ก.ย. 61 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
งานสงเสริมการเกษตร 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

106 ก.พ.-61
โครงการอบรมความรูแกกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรประจําตําบลดอนเปา ผูนําชุมชนและผูนํา

กลุมเกษตรกร

งานสงเสริมการเกษตร 30,000.00        เฉพาะเจาะจง

107 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุสํานักงาน งานสงเสริมการเกษตร 6,000.00          เฉพาะเจาะจง

108 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วัสดุการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑงานบานงานครัว
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แบบ ผด. 1

แผนงาน / งาน / โครงการ จํานวนเงิน (บาท) ประเภท
จํานวน

เงิน (บาท)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปงบประมาณ  2561

ของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนเปา  อําเภอดอนเปา จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่ ชวงเวลาที่ตองเริ่มจัดทํา
กําหนดสงมอบ

 (วัน)
รายการ / จํานวน / (หนวยงาน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ

109 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60
เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง  จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 9,500 บาท
งานสงเสริมการเกษตร

38,000.00        
เฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

110 ม.ค. - เม.ย. 61
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
งานสงเสริมการเกษตร 4,300.00          เฉพาะเจาะจง

111 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ งานสงเสริมการเกษตร 20,000.00        เฉพาะเจาะจง

กําหนดการสง

มอบงานตาม

ความ

เหมาะสมของ

การใช
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