
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ใชแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณประจําป พ.ศ.2560 

-------------------------------------------------------------------- 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาธง ไดจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหหนวยงานในระดับทองถิ่น จัดเตรียมงาน
ตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางใหสามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด และปองกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล
สิ้นปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศใชแผนจัดหาพัสดุงบประมาณประจําป  พ.ศ.2560 
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

เปน ประเภทรรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ  :-

1 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาธรรมเนียมและคาลง สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 2,200,000.00 ตกลงราคา 30

ทะเบียนในการอบรมตาง ๆ
คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

2 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาธรรมเนียมและคาลง กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 60,000.00 ตกลงราคา 7

ทะเบียนในการอบรมตาง ๆ เก่ียวกับการศึกษา

คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

3 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาธรรมเนียมและคาลง กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 350,000.00 ตกลงราคา 30

ทะเบียนในการอบรมตาง ๆ และประถมศึกษา

คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

4 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาธรรมเนียมและคาลง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 150,000.00 ตกลงราคา 30

ทะเบียนในการอบรมตาง ๆ

คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

งบดําเนินงาน

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

หมวดคาใชสอย

เปน ประเภทรรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ  :-

5 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาธรรมเนียมและคาลง กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 100,000.00 ตกลงราคา 7

ทะเบียนในการอบรมตาง ๆ กับเคหะและชุมชน

คาจางเหมาบริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ :-

6 ต.ค.59-ก.ย.60  -คารับรอง  หรือ สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 20,000.00 ตกลงราคา 1

 -คาเล้ียงรับรอง

รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ :-

7 ต.ค.59-ก.ย.60  -การดําเนินโครงการในวัน สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 50,000.00 ตกลงราคา 7

สําคัญตาง  ๆและการดําเนิน

โครงการตามแนวเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

8 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาใชจายในการเลือกต้ัง สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 7

บริหารสวนตําบลทาธง



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

9 มิย.-ก.ค.60  -คาดูแลเว็บไซตขององคการ สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 10

บริหารสวนตําบลทาธง

10 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาใชจายในการเดินทางไป สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 400,000.00 - -

ราชการในประเทศ/ตางประเทศ

11 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาใชจายตามโครงการ สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 250,000.00 ตกลงราคา 10

พัฒนาบุคลากร อบต.

12 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาโฆษณาประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 200,000.00 ตกลงราคา 7

ตามนโยบายของรัฐบาล

13 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 50,000.00 ตกลงราคา 7

ทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ

14 ต.ค.59-ก.ย.60  -โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ สํานักงานปลัด งานปองกันภัยฝายพล 30,000.00 ตกลงราคา 7

ของทีมกูชีพกูภัยในตําบลทาธง เรือนและระงับอัคคัภัย

15 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการสงเสริมและรณรงค สํานักงานปลัด งานสาธารณสุขและ 40,000.00 ตกลงราคา 7

การปองกันและแกไขปญาโรค งานสาธารณสุขอ่ืน  ๆ

ติดตอและไมติดตอ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

16 ต.ค.-มิ.ย.60  -โครงการจัดเวทีประชาคม สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 20,000.00 ตกลงราคา 7

หมูบาน/ตําบล สนุนความเขมแข็งชุมชน

17 เม.ย.-ส.ค.60  -โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 20,000.00 ตกลงราคา 7

ดานอนุรักษพลังานชุมชม สนุนความเขมแข็งชุมชน

18 พ.ค.-ส.ค.60  -โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 280,000.00 ตกลงราคา 10

ในตําบลทาธง สนุนความเขมแข็งชุมชน

19 ม.ค.-มิ.ย.60  -อบรมเพ่ือพัฒนาขีดความ สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 250,000.00 ตกลงราคา 10

สามารถของกลุมอาชีพสตรี สนุนความเขมแข็งชุมชน

และกลุมเกษตรในตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ

20 มี.ค.-ส.ค.60  -สงเสริมดําเนินงานของศูนย สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 20,000.00 ตกลงราคา 7

พัฒนาครอบครัวในชุมชน สนุนความเขมแข็งชุมชน

ตําบลทาธง

21 มี.ค.-ส.ค.60  -สงเสริมสภาเด็กและเยาวชน สํานักงานปลัด งานสงเสริมและสนับ 20,000.00 ตกลงราคา 7

ตําบลทาธง สนุนความเขมแข็งชุมชน

22 ต.ค.59-ก.ย.60  -โครงการปลูกตนไมท่ีสาธารณ สํานักงานปลัด งานสงเสริมการเกษตร 20,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

และปลอยพันธุสัตวนํ้าตาม

ลําหวยหนองคลองบึงเน่ือง

ในวันสําคัญ

23 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการทัศนศึกษาดูงาน กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 180,000.00 ตกลงราคา 7

มหกรรมการศึกษาทองถ่ิน เก่ียวกับการศึกษา

24 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการพัฒนาศักนภาพ กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 150,000.00 ตกลงราคา 7

บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เก่ียวกับการศึกษา

25 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการสงเสริมกระบวนการ กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 150,000.00 ตกลงราคา 7

จัดการเรียนรูในตําบลทุกรูปแบบ เก่ียวกับการศึกษา

26 มิ.ย.-ส.ค.60  -โครงการอบรมใหความรู กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 40,000.00 ตกลงราคา 7

ตานยาเสพติด เก่ียวกับการศึกษา

27 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

เพ่ือใหสามารถใชงานไดปกติ เก่ียวกับการศึกษา

28 ก.พ..-พ.ค.60  -โครงการแขงขันกีฬาภายใน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 40,000.00 ตกลงราคา 7

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และประถมศึกษา

29 ม.ค..-ก.ค.60  -โครงการเปดหองเรียนสูโลก กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,000.00 ตกลงราคา 7

กวางใหส่ิงรองขางเปนครู และประถมศึกษา

เพ่ือเปนคาใชจายในการพาเด็ก



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

และผูปกครองไปศึกษาดูงานฯ

30 ธ.ค.59-ม.ค.60  -โครงการสนับสนุนกิจกรรม กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 50,000.00 ตกลงราคา 7

จัดงานวันเด็กแหงชาติ และประถมศึกษา

31 ต.ค.59-ก.ย.60  -โครงการสนับสนุนคาใชจาย กองการศึกษา 726,000.00 ตกลงราคา 245 ตามระยะเวลาของ

การบริหารสถานศึกษา เพื่อ ชวงเวลาเรียนจน

จายเปนคาอาหารกลางวัน ถึงปดภาคเรียน

 -คาอาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย :-

 -ศพด.บานจะรังตาดง 65 คน งานระดับกอนวัยเรียน 318,500.00

 -ศพด.บานปาบอน 45 คน และประถมศึกษา 220,500.00

32 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาจัดการเรียนการสอน

(รายหัว)อัตราคนละ 1,700.-

 -ศพด.บานจะรังตาดง 65 คน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 110,500.00 ตกลงราคา 7

 -ศพด.บานปาบอน 45 คน และประถมศึกษา 76,500.00 ตกลงราคา 7

33 ก.พ..-ส.ค.60  -โครงการเสริมทักษะทางวิชา กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 25,000.00 ตกลงราคา 7

การใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และประถมศึกษา

34 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 30,000.00 ตกลงราคา 7

ทรัยพสินเพ่ือใหสามารถใชงาน และประถมศึกษา

ไดตาปกติ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

35 มี.ค.-มิ.ย.60  -คลิกนิกฟุตบอลภาคฤดูรอน กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 50,000.00 ตกลงราคา 7

ของเยาวชนในตําบลทาธง

36 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการแขงขันกีฬา อปท. กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 50,000.00 ตกลงราคา 7

รามันคัพ

37 มี.ค.-พ.ค.59  -โครงการแขงขันกีฬาระหวาง กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 100,000.00 ตกลงราคา 7

เยาวชนภายในตําบลสาน

สัมพันธตานภัยยาเสพติด

38 มี.ค.-ก.ค.60  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 70,000.00 ตกลงราคา 7

แขงขันกีฬาอาวุโสในตําบล

39 มี.ค.-มิ.ย.60  -จัดการแขงขันกีฬาภายใน กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 200,000.00 ตกลงราคา 7

ตําบลตานภัยยาเสพติดเทิดไท

องคราชัน

40 ก.พ.-มี.ค.60  -โครงการสงเสริมกิจกรรม กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 100,000.00 ตกลงราคา 7

วันทองถ่ินไทย



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

41 ต.ค.59-ก.ย.60  -จัดสงนักกีฬาไปแขงขันกีฬา/ กองการศึกษา งานกีฬาและนันทนการ 150,000.00 ตกลงราคา 7

กรีฑาท่ีหนวยงานอ่ืนจัด

42 พ.ค.-มิ.ย.60  -จัดงานประเพณีละศีลอด กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 7

(บูกอปอซอ) ประจําป 2560 ธรรมทองถ่ิน

43 พ.ย.-ธ.ค.60  -โครงการทําดีถวายในหลวง กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7

(Big cleaning day) ธรรมทองถ่ิน

44 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการเบิกฟารามัน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7

สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน ธรรมทองถ่ิน

45 ต.ค.-พ.ย.59  -จัดงานวันลอยกระทง กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 20,000.00 ตกลงราคา 7

ประจําป 2560 ธรรมทองถ่ิน

46 มี.ค.-เม.ย.60  -จัดงานประเพณีวันกตัญู กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 70,000.00 ตกลงราคา 7

ประจําป 2560 ธรรมทองถ่ิน

47 มี.ค.-เม.ย.60  -โครงการสงเสริมและสนับ กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7

สนุนกิจกรรมวันข้ึนปใหมไทย ธรรมทองถ่ิน

48 มิ.ย.-ก.ย.60  -โครงการสงเสริมและสนับ กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7

สนุนกิจกรรมฮารีรายออัน ธรรมทองถ่ิน



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

ประเสริฐ

49 ต.ค.-พ.ย.59  -โครงการสงเสริมและสนับ กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 7

สนุนงานกวนอาซูรอประจําป ธรรมทองถ่ิน

2560

50 ธ.ค.59-ม.ค.60  -จัดงานเมาลิดสัมพันธ กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 7

ประจําป 2560 ธรรมทองถ่ิน

ธรรมทองถ่ิน

51 ก.ย.-ต.ค.59  -สงเสริมและสนับสนุน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 20,000.00 ตกลงราคา 7

ประเพณีชักพระ ธรรมทองถ่ิน

52 มี.ค.-ส.ค.60  -โครงการอบรมจริยธรรม กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 7

ภาคฤดูรอนในตําบล ธรรมทองถ่ิน

53 มี.ค.-ส.ค.60  -วันมุสลีมะหสัมพันธตําบล กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 70,000.00 ตกลงราคา 7

ทาธง ธรรมทองถ่ิน

54 มี.ค.-ส.ค.60  -ศาสนานําสรางสันติสุข กองการศึกษา งานศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 7

ธรรมทองถ่ิน

55 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาใชจายในการเดินทางไป กองคลัง งานบริหารงานคลัง - - รอปรับปรุง

ราชการภายในประเทศ/

ตางประเทศ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

56 ต.ค.59-ก.ย.60  -โครงการปรับปรุงจัดทําแผน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000.00 ตกลงราคา 7

ท่ีภาษีและทะเบีนทรัพยสินให

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด อบต.ทาธง

57 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7

ทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดปกติ

58 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาใชจายในการเดินทางไป กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว - - รอปรับปรุง

ราชการภายในประเทศ/ กับเคหะและชุมชน

ตางประเทศ

59 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 300,000.00 ตกลงราคา 7

ทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน กับเคหะและชุมชน

ไดปกติ

คาวัสดุ  :-

60 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 64,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติไดจัดหา

ตามความจําเปน

61 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 15,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอด

เก่ียวกับการศึกษา

62 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000.00 ตกลงราคา 7 "



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

63 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุสํานักงาน กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

กับเคหะและชุมชน

64 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 25,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติไดจัดหา

ตามความจําเปน

65 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดป

เก่ียวกับการศึกษา

66 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุงานบานงานครัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

67 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุงานบานงานครัว กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 2,000.00 ตกลงราคา 7 "

กับเคหะและชุมชน

68 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 40,000.00 ตกลงราคา 7 "

69 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและ สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 300,900.00 ตกลงราคา 30 ตามใบส่ังนํ้ามัน

หลอล่ืน

70 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 5,000.00 ตกลงราคา 7

71 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 5,000.00 ตกลงราคา 7

เก่ียวกับการศึกษา

ขออนุมัติไดจัดหา

72 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 60,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดป

73 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติไดจัดหา



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

เก่ียวกับการศึกษา ตลอดป

74 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7 "

75 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 50,000.00 ตกลงราคา 7 "

กับเคหะและชุมชน

76 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุกีฬา กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไป 100,000.00 ตกลงราคา 7

เก่ียวกับการศึกษา

77 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุกอสราง กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 20,000.00 ตกลงราคา 7

กับเคหะและชุมชน

78 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 50,000.00 ตกลงราคา 7

ในอาคารสํานักงาน กับเคหะและชุมชน

คาวัสดุ :-

79 ต.ค.59-ก.ย.60 คาอาหารเสริม (นม) สําหรับ งานระดับกอนวัยเรียน 1,396,810.00

โรงเรียน 5 โรง และศูนย และประถมศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย :-

 -ร.ร.บานจะรังตาดง 154 คน กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 313,113.00 กรณีพิเศษ 260 ตามระยะเวลาของ

 -ร.ร.บานพรุ 86 คน และประถมศึกษา 174,856.00 กรณีพิเศษ 260 ชวงเวลาเรียนจน

ถึงปดภาคเรียน



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

 -ร.ร.บานโตะพราน 98 คน กองการศึกษา " 199,254.00 กรณีพิเศษ 260 "

 -ร.ร.บานจําปูน 159 คน กองการศึกษา " 323,279.00 กรณีพิเศษ 260 "

 -ร.ร.วัดรังสิตาวาส 80 คน กองการศึกษา " 162,656.00 กรณีพิเศษ 260 "

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา " 157,652.00 กรณีพิเศษ "

 บานจะรังตาดง 65 คน กองการศึกษา " 132,158.00 กรณีพิเศษ 260 "

บานปาบอน (ซาเมาะ) 45 คน กองการศึกษา " 91,494.00 กรณีพิเศษ 260 "

คาวัสดุ  :-

ครุภัณฑสํานักงาน -

80 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 40 ชอง สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 5,500.00 ตกลงราคา 7

จํานวน 1 ใบ

81 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 4,900.00 ตกลงราคา 7

บานเล่ือนกระจํา จํานวน 1 ใบ

82 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเต็นทผาใบพรอมโครง สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 70,000.00 ตกลงราคา 7

เหล็กทรงโคง จํานวน 2 หลัง

83 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 11,300.00 ตกลงราคา 7

ระดับ 1-2 จํานวน 3 ชุด

ระดับ 6 จํานวน 1 ชุ



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

84 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 8,000.00 ตกลงราคา 7

8 ตัว ติดตอและไมติดตอ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร :-

85 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือโปรเจคเตอรมอเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 15,000.00 ตกลงราคา 7

ไฟฟา จํานวน 1 ตัว

86 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 75,000.00 ตกลงราคา 7

จํานวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑงานบานงานครัว  :-

87 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเคร่ืองกรองนํ้า สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 360,000.00 ตกลงราคา 15

จํานวน 3 เคร่ือง  ๆละ 

120,000.-บาท สําหรับ

อบต.ทาธง 1 เคร่ือง และ 

ศพด. 2 ศูนย

ครุภัณฑคอมพิวเตอร :-

88 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 48,000.00 ตกลงราคา 10

สําหรับสํานักงาน 3 เคร่ือง

89 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 31,600.00 ตกลงราคา 10

ชนิด LED ขาวดํา 4 เคร่ือง



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
สงมอบ(วัน)

หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

90 ก.พ.-ส.ค.60  -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีด สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 4,300.00 ตกลงราคา 10

หมึก (Inkjet Printer) 1 เคร่ือง

งบลงทุน :- 
ครุภัณฑ :-

91 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง สํานักปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 127,435.00 ตกลงราคา 7

ครุภัณฑเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดปกติ รวมถึงรายจายท่ีทําให

เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน

92 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง กองการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป 20,000.00 ตกลงราคา 7

ครุภัณฑเพ่ือใหสามารถใชงาน เก่ียวกับการศึกษา

ไดปกติ รวมถึงรายจายท่ีทําให

เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน

93 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง กองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน 200,000.00 ตกลงราคา 7

ครุภัณฑเพ่ือใหสามารถใชงาน และประถมศึกษา

ไดปกติ รวมถึงรายจายท่ีทําให

เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
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วิธีจัดหา

กําหนด
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หมายเหตุหนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

94 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 40,000.00 ตกลงราคา 7

ครุภัณฑเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดปกติ รวมถึงรายจายท่ีทําให

เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน

95 ต.ค.59-ก.ย.60  -คาบํารุงรักษาและปรับปรุง กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 300,000.00 ตกลงราคา 30

ครุภัณฑเพ่ือใหสามารถใชงาน กับเคหะและชุมชน

ไดปกติ รวมถึงรายจายท่ีทําให

เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน

งานไฟฟาถนน : คาวัสดุ :-

96 ต.ค.59-ก.ย.60  -วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 250,000.00 ตกลงราคา 7

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค

97 ม.ค.-ส.ค.59  -โครงการกอสรางถนน คสล. กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 304,000.00 ตกลงราคา 30

ซอยมัสยิด-ประปา หมู 1 กับเคหะและชุมชน

ขนาดผิวทางจราจร (กxยxหนา)

4.00 x 95.00 x 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 380 ตร.ม

ณ ม.1 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

98 ม.ค.-ส.ค.60  -กอสรางถนนคอมกรีตเสริม กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 336,000.00 ตกลงราคา 30

เหล็ก สายขางอนามัย-คลอง กับเคหะและชุมชน



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)

เงินนอกงบประมาณ
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เงินงบประมาณ

ขนาด (กxยxxหนา) 4 x 100

x 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา400 ตร.ม. ณ ม.5

ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

99 ม.ค.-ส.ค.60  -โครงการกอสรางถนนคอน กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 320,000.00 ตกลงราคา 30

กรีตเสริมเหล็ก สายอาโยง- กับเคหะและชุมชน

แมนํ้าสายบุรี ขนาด 

(กxยxxหนา) 4x100x0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

400 ตร.ม. ณ ม.7 ต.ทาธง 

อ.รามัน จ.ยะลา

100 ม.ค.-ส.ค.60  -โครงการกอสรางถนนคอน กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 304,000.00 ตกลงราคา 30

กรีตเสริมเหล็ก สายใตสะพาน กับเคหะและชุมชน

ทาธง-เกะรอ ขนาด 

(กxยxxหนา) 4x90x0.15

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 360 ตร.ม

ณ ม.3 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

101 ม.ค.-ส.ค.60  -โครงการบุกเบิกถนนสายริม กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 267,000.00 ตกลงราคา 40

แมนํ้าสายบุรี ขนาด กับเคหะและชุมชน

(กxยxหนาเฉล่ีย) 4x400x0.40 

เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

1,600 ตร.ม. ณ ม.2 ต.ทาธง 



แบบ ผด.2

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท)
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ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับท่ี
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ

อ.รามัน จ.ยะลา

102 ม.ค.-ส.ค.60  -โครงการบุกเบิกถนนพรอม กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 296,000.00 ตกลงราคา 40

บดอัด ขนาด (กxยxหนาเฉล่ีย) กับเคหะและชุมชน

4x450x0.40 เมตร หรือพ้ืน

ท่ีไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.

ณ ม.4 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา

103 ม.ค.-ส.ค.60  -โครงการบุกเบิกถนนพรอม กองชาง งานบริหารท่ัวไปเก่ียว 274,000.00 ตกลงราคา 40

ลงหินคลุก ซอย มอ.-ทุงนา กับเคหะและชุมชน

ขนาด (กxยxหนาเฉล่ีย) 

3x300x0.40 หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 900 ตร.ม. ณ หมู 6

ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา


