
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ใชแ้ผนการจดัหาพสัดุ งบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงาน
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้
สิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุงบประมาณประจําปี  พ.ศ.2559    
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.2

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

หมวดค่าใช้สอย
เป็น ประเภทรรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  :-

1 ต.ค.58-ก.ย.59  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 1,300,000.00 ตกลงราคา 7
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรม

ี ่ ี ่

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

เนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าเย็บเล่ม ฯลฯ

2 ต.ค.58-ก.ย.59  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 150,000.00 ตกลงราคา 7
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบีบน ต่างๆ ฯลฯ

3 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าธรรมเนียมและค่าลง ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 242,000.00 ตกลงราคา 7
ทะเบียนในการอบรมต่าง ๆ กับเคหะและชุมชน
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

4 ต.ค.58-ก.ย.59  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 341,000.00 ตกลงราคา 7
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรม เกี่ยวกับการศึกษา



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ :-

5 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่ารับรอง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 1

6 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าเลี้ยงรับรอง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 1

ี่ ี่ ื่ ัรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ :-

7 ต.ค.58-ก.ย.59  -การดําเนินโครงการในวัน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7
สําคัญต่างๆ

8 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7
บริหารส่วนตําบลท่าธง

9 ต.ค.58-ก.ย.59  -การดําเนินโครงการในวัน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7
เงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ

10 มิย.-ก.ค.59  -ค่าดูแลเว็บไซต์ขององค์การ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 10



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

11 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 300,000.00 - -
ราชการในประเทศ/ต่างประเทศ

12 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 10
พัฒนาบุคลากร อบต.

โ ์ ่13 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 7
ตามนโยบายของรัฐบาล

14 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน

15 มี.ค.-ส.ค.59  -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 22,000.00 ตกลงราคา 7
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด. เกี่ยวกับการศึกษา
2 ศูนย์ คือ ศพด.บ้านจะรัง

16 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อ สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 100,000.00 - -
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เกี่ยวกับการศึกษา
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น
ในการเดินทางไปราชการฯ



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

17 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน เกี่ยวกับการศึกษา

18 ม.ค.-ก.ย.59  -โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลก สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรียน 50,000.00 ตกลงราคา 7
กว้างให้สิ่งรองข้างเป็นครู และประถมศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพาเด็ก
และผู้ปกครองไปศึกษาดูงานฯ

19 ธ.ค.58-ม.ค.59  -โครงการส่งเสริมกิจกรรม สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรียน 50,000.00 ตกลงราคา 7
งานวันเด็กแห่งชาติ และประถมศึกษา

20 ก.พ.-มี.ค.59  -โครงการส่งเสริมทักษะทาง สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรียน 30,000.00 ตกลงราคา 7
วิชาการแก่เด็กนักเรียน และประถมศึกษา

21 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรียน 655,200.00
การบริหารสถานศึกษา เพื่อ และประถมศึกษา
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
 -ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ :- ตามระยะเวลาของ

 -ศพด.บ้านจะรังตาดง 655,200.00 วิธีพิเศษ 280 ช่วงเวลาเรียนจน



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

22 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรียน 10,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน และประถมศึกษา

23 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการช่วยเหลือคนไข้ใน สํานักงานปลัด งานสาธารณสุขและ 20,000.00 - -
พระราชานุเคราะห์สมเด็จ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม

ีบรมราชกุมารี

24 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการส่งเสริมและรณรงค์ สํานักงานปลัด งานสาธารณสุขและ 30,000.00 ตกลงราคา 7
การป้องกันและแก้ไขปัญาโรค งานสาธารณสุขอื่นๆ 
ติดต่อและไม่ติดต่อ

25 ก.พ.-ส.ค.59  -โครงการบําบัดฟื้นฟูโดยผู้นํา สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 175,000.00 ตกลงราคา 7
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารอบรม สนุนความเข้มแข็งชุมชน

26 ก.พ.-เม.ย.59  -โครงการจัดเวทีประชาคม สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 50,000.00 ตกลงราคา 10
หมู่บ้าน/ตาํบล สนุนความเข้มแข็งชุมชน

27 ม.ค.-มิ.ย.59  -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 30,000.00 ตกลงราคา 7
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ สนุนความเข้มแข็งชุมชน
ด้อยโอกาส สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 50,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

28 ก.พ.-ก.ค.59  -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 50,000.00 ตกลงราคา 7
ในตําบลท่าธง สนุนความเข้มแข็งชุมชน

29 ก.พ.-พ.ค.59  -ฝึกอบรมอาสารสมัครด้าน สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 50,000.00 ตกลงราคา 7
อนุรักษ์พลังงาน สนุนความเข้มแข็งชุมชน

่30 ก.พ.-มิ.ย.59  -เพิ่มศักยภาพและพัฒนา สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 30,000.00 ตกลงราคา 7
ประสิทธิภาพของ อปพร. สนุนความเข้มแข็งชุมชน

31 ม.ค.-มิ.ย.59  -อบรมเพื่อพัฒนาขีดความ สํานักงานปลัด งานส่งเสริมและสนับ 150,000.00 ตกลงราคา 15
สามารถของกลุ่มอาชีพภายใน สนุนความเข้มแข็งชุมชน
ตําบลและศึกษาดูงาน

32 เม.ย.-พ.ค.59  -จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนการ 90,000.00 ตกลงราคา 7
โรงเรียนตาดีกาในตําบลท่าธง

33 เม.ย.-มิ.ย.59  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนการ 50,000.00 ตกลงราคา 7
แข่งขันกีฬาอาวุโสในตําบล

34 มี.ค.-พ.ค.59  -จัดการแข่งขันกีฬาภายใน สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนการ 200,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

35 ก.พ.-มี.ค.59  -โครงการวันท้องถิ่นไทย สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนการ 100,000.00 ตกลงราคา 7

36 ต.ค.58-ก.ย.59  -จัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬา/ สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนการ 100,000.00 ตกลงราคา 7
กรีฑาที่หน่วยงานอื่นจัด

37 มิ.ย.-ส.ค.59  -โครงการเบิกฟ้ารามัน สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 80,000.00 ตกลงราคา 7
่ ้ ่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ธรรมท้องถิน

38 ม.ค.-ส.ค.59  -จริยธรรมภาคฤดูร้อนใน สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 7
ตําบลท่าธง ธรรมท้องถิ่น

39 ต.ค.-พ.ย.59  -จัดงานวันลอยกระทง สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 20,000.00 ตกลงราคา 7
ประจําปี 2559 ธรรมท้องถิ่น

40 พ.ค.-มิ.ย.59  -จัดงานประเพณีละศีลอด สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 7
(บูกอปอซอ) ประจําปี 2559 ธรรมท้องถิ่น

41 มี.ค.-เม.ย.59  -จัดงานประเพณีวันกตญัญู สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 70,000.00 ตกลงราคา 7
ประจําปี 2559 ธรรมท้องถิ่น

42 ธ.ค.58-ม.ค.59  -จัดงานปีใหม่ สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

43 มิ.ย.-ก.ค.59  -จัดงานวันฮารีรายอ สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 30,000.00 ตกลงราคา 7
ธรรมท้องถิ่น

44 ก.พ.-พ.ค.59  -จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 7
ประจําปี 2559 ธรรมท้องถิ่น

45 พ.ย.-ก.พ.59  -โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์ สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 7
ธรรมท้องถิ่น

46 ต.ค-พ.ย.59  -ส่งเสริมและสนับสนุน สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 20,000.00 ตกลงราคา 5
ประเพณีชักพระ ธรรมท้องถิ่น

47 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า สํานักงานปลัด งานศาสนาวัฒน 10,000.00 ตกลงราคา 7
แฝกอันเนื่องจากพระราชดําริ ธรรมท้องถิ่น

48 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป สว่นการคลัง งานบริหารงานคลัง 90,000.00 - -
ราชการภายในประเทศ/
ต่างประเทศ

49 ต.ค.58-ก.ย.59  -โครงการปรับปรุงจัดทําแผน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000.00 ตกลงราคา 7
ที่ภาษีและทะเบีนทรัพย์สินให้



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

50 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน

51 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 50,000.00 - -
ราชการภายในประเทศ/ กับเคหะและชุมชน
ต่างประเทศ

52 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 60,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน กับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ  :-
53 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น
54 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

55 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 7

56 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 250,000.00 ตกลงราคา 30 ตามใบสั่งน้ํามัน
หล่อลื่น



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

58 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุเครื่องแต่งกาย สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00

59 ต.ค.57-ก.ย.58  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7

60 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00
เกี่ยวกับการศึกษา

61 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 20,000.00
เกี่ยวกับการศึกษา

62 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 5,000.00
เกี่ยวกับการศึกษา

63 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด งานบริหารทั่วไป 20,000.00
เกี่ยวกับการศึกษา

64 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับ สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวยัเรียน
โรงเรียน 5 โรง และศูนย์ และประถมศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ :- ตามระยะเวลาของ

 -ร.ร.บ้านจะรังตาดง " 394,441.00 กรณีพิเศษ 260 ช่วงเวลาเรียนจน



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

 -ร.ร.บ้านโต๊ะพราน " 233,818.00 กรณีพิเศษ 260 ตามระยะเวลาของ

 -ร.ร.บ้านจําปูน " 325,312.00 กรณีพิเศษ 260 ช่วงเวลาเรียนจน

 -ร.ร.วัดรังสิตาวาส " 158,590.00 กรณีพิเศษ 260 ถึงปิดภาคเรียน

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน " 157,652.00 กรณีพิเศษ 280 "
จะรังตาดง "
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน " 98,532.00 กรณีพิเศษ 280 "
ป่าบอน (ซาเมาะ)

65 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุการเกษตร สํานักงานปลัด งานการเกษตร 10,000.00 ตกลงราคา 7

66 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น
67 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

68 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 15,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา
กับเคหะและชุมชน ตามความจําเป็น

ตลอดปี

69 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 10,000.00 ตกลงราคา 7
ในอาคารสํานักงาน กับเคหะและชุมชน

70 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 3,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

71 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 50,000.00 ตกลงราคา 7
กับเคหะและชุมชน

72 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 20,000.00 ตกลงราคา 7
กับเคหะและชุมชน

งบลงทุน :-
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ :-

73 ม.ค.-ก.ค.59  -จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดี่ยม) สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 13,180.00 ตกลงราคา 7

74 ม.ค.-ก.ค.59  -ติดตั้งตู้สาขาภายในสํานักงาน สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 10
อบต.ท่าธง (PABX) 7

75 ม.ค.-พ.ค.59  -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7
ระบบดิจิตอล

76 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 10
ครุภัณฑ์วงเงินเกิน 5,000 บาท

77 ม.ค.ก.ค.59   -จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 6,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

78 ม.ค.-พ.ค.59  -จัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7
ระบบดิจิตอล 1 เครื่อง เกี่ยวกับการศึกษา

79 ธ.ค.58-มี.ค.59  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 16,000.00 ตกลงราคา 15
สําหรับสํานักงาน 1 เครื่อง เกี่ยวกับการศึกษา

ี ้ ่ ่80 ธ.ค.58-มี.ค.59  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 7,300.00 ตกลงราคา 15
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เกี่ยวกับการศึกษา

81 ม.ค.ก.ค.59 ตู้เก็บเอกสาร ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 54,000.00
 -ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู ตกลงราคา 7
๔ ใบๆ ละ 9,000 บาท
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 2 ใบๆ
ละ 9,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ :

82 ธ.ค.58-มี.ค.59  -จัดซื้อเครื่องโน้ตบุ้คสําหรับ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 34,000.00 ตกลงราคา 15
สํานักงาน 2 เครื่อง

83 ธ.ค.58-มี.ค.59  -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 14,600.00
LED ขาวดํา

84 ธ.ค.58-มี.ค.59  -เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 12,400.00 ตกลงราคา 15
800 VA  4 เครื่อง ๆ ละ



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

85 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 50,000.00 ตกลงราคา 7
ครุภัณฑ์ 

86 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 10,000.00 ตกลงราคา 7
ครุภัณฑ์ กับเคหะและชุมชน

่ ื่งบรายจ่ายอืน :-
87 ต.ค.58-ก.ย.59  -ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สํานักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลราคา 20

วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ :-

88 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างอัฒจันทร์(ฝั่งทิศ ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 480,000.00 วิธีพิเศษ 60
เหนือ) บริเวณสนามกีฬาบ้าน กับเคหะและชุมชน
จะรังตาดง ขนาด(กxยxสูง)
2.40 x 50.00 x 2.00 เมตร
ณ ม.2 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
89 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริม ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 390,000.00 วิธีพิเศษ 30

เหล็ก ซอยกูโบร์ ขนาด กับเคหะและชุมชน
(กxยxxหนา) 4 x 120 x
0.15 เมตร ณ หมู่ 3 บ้านพรุ
ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา

90 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริม ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 324,000.00 วิธีพิเศษ 30
เหล็ก ซอยข้างอนามัย ขนาด กับเคหะและชุมชน
(กxยxxหนา) 4 x 100 x
0.15 เมตร ณ หมู่ 5 บ้านเกาะ
ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา

91 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 326,000.00 วิธีพิเศษ 30
เหล็ก ซอยตอเล๊ะ (ตอน 3) กับเคหะและชุมชน
(กxยxxหนา) 4 x 100 x
0.15 เมตร ณ หมู่ 7 บ้าน
เจาะกาแต ต.ท่าธง อ.เมือง
จ.ยะลา



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

92 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว วิธีพิเศษ 30
เสริมเหล็ก สายบ้านยะโก๊ะ กับเคหะและชุมชน
(กxยxxหนา) 1 x 150 x
0.15 เมตร ณ หมู่ 6 บ้าน
จําปูน ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา

้93 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง ส่วนโยธา วิธีพิเศษ 30
ซอยเจาะกาเซ็ม ขนาด งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 95,000.00
(กxยxxหนาเฉลี่ย)4 x 130 x กับเคหะและชุมชน
1 เมตร ณ หมู่ 1 บ้านฮูแต
แนแต ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา

94 ม.ค.-ส.ค.59  -ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 207,000.00 วิธีพิเศษ 30
ซอยโรงสีข้าว ขนาด กับเคหะและชุมชน
(กxยxxหนาเฉลี่ย)4 x 430 x
0.20 เมตร ณ หมู่ 4 บ้าน
สาเมาะ ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จํานวน (หน่วย) เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด

ส่งมอบ(วัน)

95 ม.ค.-ส.ค.59  -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 203,000.00 วิธีพิเศษ 30
เหล็ก(ถมดินลูกรังขยายไหล่ กับเคหะและชุมชน
ทาง) ซอยตาลีซิง ขนาด
(กxยxxหนาเฉลี่ย)2 x 220 x
2.50 เมตร ณ หมู่ 3 บ้าน
ตะลีซิง ต.ท่าธง อ.เมือง จ.ยะลา

งานไฟฟ้าถนน :
ค่าวัสดุ :-

96 ต.ค.58-ก.ย.59  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 140,000.00 ตกลงราคา 7
กับเคหะและชุมชน


