
แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค.58- ก.ย.59 (1) ค่าเย็บเล่ม, สําเนาเอกสารฯ สนง.ปลัด  - งานบริหารงานทั่วไป 5,000.00         ตกลงราคา 7
พ.ย.,ธ.ค.58 (2) ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        " 7

ต.ค.58-ก.ย.59 (3) ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        " 7
ต.ค.58-ก.ย.59 (4) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ "  - งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        " 7
พ.ค.,มิ.ย. 59 (5) ค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ.ฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00        " 7
ต.ค.58ก.ย.59 (6) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00        " 30
ต.ค.58-ก.ย.59 (7) ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 120,000.00      " 30
ต.ค.58-ก.ย.59 (8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "  - งานบริหารงานทั่วไป 42,000.00        " 30
ต.ค.58-ก.ย.59 (9) ค่าตรวจรับรองคุณภาพน้ําฯ "  - งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 " 30

2 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่ารับรองในการต้อนรับคณะ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 30
บุคคล  - งานบริหารงานทั่วไป

3 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานบริหารงานทั่วไป

4 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 30
ต่าง ๆ  - งานบริหารงานทั่วไป

5 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

 เงินนอกงบประมาณงบประมาณ
วิธีจัดหารายการ/จํานวน/หน่วย หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

6 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000.00 ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

7 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00         ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

8 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 40,000.00        ตกลงราคา 30
ชุมชน  - งานบริหารงานทั่วไป

9 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา 30
ตําบลป่าซาง  - งานบริหารงานทั่วไป

10 ต.ค.58-ก.ย.59 รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 30
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  - งานบริหารงานทั่วไป

11 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 350,000.00      ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

12 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 15
 - งานบริหารงานทั่วไป

13 ต.ค.58- ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00        ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
14 ต.ค.58- ก.ย.59 ค่าสาธารณูปโภค สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 315,000.00      ตกลงราคา 30

1) ค่าไฟฟ้า  - งานบริหารงานทั่วไป
2) ค่าบริการโทรศัพท์
3) ไปรษณีย์,ลงทะเบียน,ดวงตราฯ
4) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

15 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 30
 - งานบริหารงานทั่วไป

16 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 30
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.ฯ  - งานบริหารงานทั่วไป

17 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการบูรณาการจัดทําแผน สนง.ปลัด งานวางแผนสถิติและวิชากา 30,000.00        ตกลงราคา 30
พัฒนาตําบลป่าซาง

18 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ สนง.ปลดั แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000.00      ตกลงราคา 30
ประสบเหตุภัยพิบัติ  - งานสวัสดิการสังคมฯ

19 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 50,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

20 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา 30
บริหารจัดการขยะ  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
21 ต.ค.58-ก.ย.59 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด สนง.ปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00        ตกลงราคา 30

เทคโนโลยีการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

22 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน ตกลงราคา 7
ต.ค.58-ก.ย.59 (1) ค่าถ่ายแบบแปลนต่าง ๆ  - งานบริหารงานทั่วไปฯ 2,000.00         7

(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000.00        7

23 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 85,000.00        " 7
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

24 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 30,000.00        " 7
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

25 ต.ค.58-ก.ย.59 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00        " 7
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

26 ต.ค.58-ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00        " 7
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

27 ต.ค.58-ก.ค.59 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,010,600        ประกวดราคา 180
ขนาดใหญ่มาก ม. 10  -งานไฟฟ้าถนน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
28 ต.ค.58-ก.ค.59 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,010,600        ประกวดราคา 180

ขนาดใหญ่มาก ม. 6  -งานไฟฟ้าถนน

29 ต.ค.58-ก.ค.59 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,614,200        ประกวดราคา 180
ขนาดใหญ่มาก ม.3  -งานไฟฟ้าถนน

30 ต.ค.58-ก.ค.59 ปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 3,864,000        ประกวดราคา 180
คอนกรีต  -งานไฟฟ้าถนน

31 ต.ค.58  -ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 168,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

32 ต.ค.58  -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 36,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

33 ต.ค.58,เม.ย.59  -ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรถรับส่ง ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 300,000 สอบราคา 30
เด็กนักเรียน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

34 ต.ค. 58 -  -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 624,000 สอบราคา 30
เม.ย. 59 บริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซษง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
36 ต.ค.58,เม.ย.59  -ค่าอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 1,578,655 กรณีพิเศษ 30

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

37 พ.ย.58,ก.พ.59 วัสดุสํานักงาน สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000.00      ตกลงราคา 7
พ.ค.59,ส.ค.59  - งานบรหิารงานทั่วไป

38 พ.ย.58,ก.พ.59 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 7
พ.ค.59,ส.ค.59  - งานบริหารงานทั่วไป

39 พ.ย.58-ม.ย.59 วัสดุงานบ้านงานครัว สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 65,000.00        ตกลงราคา 7
พ.ค.,ก.ย.59 1) ซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ (35,000)  - งานบริหารงานทั่วไป

ต.ค.58-ก.ย.59 2) ซื้อน้ําดื่ม (30,000)

40 พ.ย.58-มิ.ย.59 วัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 15
 - งานบริหารงานทั่วไป

41 พ.ย.58-ม.ย.59 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 15
 - งานบริหารงานทั่วไป

42 พ.ย.58-พ.ค.59 วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 60,000.00        ตกลงราคา 7
 -จัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน  - งานบริหารงานทั่วไป
 -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขฯ

43 พ.ย.58-มิ.ย.59 วัสดุการเกษตร สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไป

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
45 พ.ย.58,ก.พ.59  -วัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 30,000 ตกลงราคา 30

พ.ค.59,ก.ค.59 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

46 พ.ย.58,มี.ค.59  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 67,080 ตกลงราคา 30
มิ.ย.59,ก.ค.59 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

47 พ.ย.58,พ.ค.59  -ค่าหนังสือเรียน ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 31,200 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

48 ธ.ค.58-พ.ค.59 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ สนง.ปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 30,000.00        ตกลงราคา 30
ป้องกันอุบัติภัยทางถนน  - งานบริหารเกี่ยวกับฯ

49 ธ.ค.58-ก.ย.59 โครงการปณิธานความดี สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
ปีมหามงคล  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

50 ธ.ค.58-ก.ย.59 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 670,000.00      ตกลงราคา 7
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

51 ธ.ค.58 -  -งานพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 12,000 30
ส.ค. 59 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

52 ธ.ค.58,พ.ค.59  -ค่าวัสดุสํานักงาน ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 50,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
53 ธ.ค.58,พ.ค.59  -วัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 10,000 ตกลงราคา 30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

54 ธ.ค.58  -ตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 15,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

55 ธ.ค. 58  -ค่าก่อสร้างป้ายชื่อ ศพด./ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 30,000
และ ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

56 ธ.ค. 58  -ค่าอินเตอร์เน็ต ร.ร.อนุบาล ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 16,800 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

57 ม.ค.-ก.ย.59 โครงการอบรม พ.ร.บ.ควบคุม สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 30
อาคาร/ผังเมือง  - งานบริหารงานทั่วไป

58 ม.ค.-ก.ย.59 ครุภัณฑ์สํานักงาน สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 5,000.00         ตกลงราคา 30
1) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  - งานบริหารงานทั่วไป

59 ม.ค.-ก.ย.59 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,000.00        ตกลงราคา 30
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน  - งานบริหารงานทั่วไป

60 ม.ค.-ก.ย.59 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย สนง.ปลัด แผนงานการรักษาความสงบ 20,000.00        ตกลงราคา 30
แผ่นดินไหว  - งานบริหารเกี่ยวกับฯ

61 ม.ค.-ก.ย.59 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา สนง.ปลัด แผนงานสาธารณสุข 50,000.00        ตกลงราคา 30
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
63 ม.ค.-59 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา 30

ป้องกันไฟป่า  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

64 ม.ค.-มี.ค.59 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 150,000.00      ตกลงราคา 30
การกําจัดขยะและกําจัดน้ําเสีย  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

65 ม.ค.-ต.ค 59 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000 ตกลงราคา 7 วัน

66 ม.ค.-ต.ค 59 ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร คู่มือ แบบพิมพ์ฯ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 7 วัน

67 ม.ค.-ต.ค 59 ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 ตกลงราคา 7 วัน

68 ม.ค.-ต.ค 59 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 100,000 ตกลงราคา 7 วัน
ทรัพย์สิน

69 ม.ค.-ต.ค 59 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านภาษีแก่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 7 วัน
ประชาชนและผู้ประกอบการ

70 ม.ค.-ต.ค 59 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 7 วัน

71 ม.ค.-ต.ค 59 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000 ตกลงราคา 7 วัน

72 ม.ค.-ต.ค 59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 ตกลงราคา 7 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
73 ม.ค.-ต.ค 59 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 7 วัน

74 ม.ค.-ก.ย.59 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน " 30
 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  - งานบริหารงานทั่วไปฯ 30,000.00        

75 ม.ค.-ก.ย.59  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 20,000.00        " 30
 - งานบริหารงานทั่วไปฯ

76 ม.ค.-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00      สอบราคา 45
 -งานไฟฟ้าถนน

77 ม.ค.-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.14 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 230,000.00      สอบราคา 45
 -งานไฟฟ้าถนน

78 ม.ค.-เม.ย.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.16 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000.00      สอบราคา 60
 -งานไฟฟ้าถนน

79 มค.-เ.ย.59 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. ม.13 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 430,000.00      สอบราคา 60
 -งานไฟฟ้าถนน

80 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.15 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 600,000.00      สอบราคา 90
 -งานไฟฟ้าถนน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
81 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 45

 -งานไฟฟ้าถนน

82 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ํา ม.4 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000.00      สอบราคา 60
 -งานไฟฟ้าถนน

83 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 305,000.00      สอบราคา 60
ม.12  -งานไฟฟ้าถนน

84 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 45
ตัวยู ม.5  -งานไฟฟ้าถนน

85 ม.ค.-มิ.ย.59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 45
ตัววี ม.7  -งานไฟฟ้าถนน

86 ม.ค.-พ.ค.59 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 250,000.00      สอบราคา 60
ห้วยห้าง ม.7  -งานไฟฟ้าถนน

87 ม.ค.-มิ.ย.59 โครงการจัดซื้อท่อประปา กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 15
หมู่บ้าน ม.10  -งานไฟฟ้าถนน

88 ม.ค.-มิ.ย.59 โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซล กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 15
 -งานไฟฟ้าถนน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
90 ม.ค.-มิ.ย.59 โครงการลาดยางมะตอยทับถนน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00      สอบราคา 30

ม.3  -งานไฟฟ้าถนน

91 ม.ค.59  -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

92 ม.ค.59  -จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 32,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

93 ม.ค.59  -ค่าก่อสร้างเสาธง ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 50,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

94 ม.ค.59  -ค่าก่อสร้างอ่างแปรงฟันและอ่างล้างมือ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 50,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

95 ม.ค.59  -ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.และโรงเรียน ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 50,000 ตกลงราคา 30
  อนุบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

96 ม.ค.59  -โครงการจัดทําแหล่งเรียนรู้สําหรับ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,000 ตกลงราคา 30
เด็ก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

97 ม.ค.59  -วัสดุการเกษตร ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 5,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)
99 ก.พ.-มิ.ย.59 โครงการอบรมเพื่อซักซ้อมด้าน สนง.ปลัด ผนงานป้องกันภัยผ่ายพลเรอื 25,000.00        ตกลงราคา 30

สาธารณภัย

100 ก.พ.-59 โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา 30
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุฯ  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

101 ก.พ.-59 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
เกษตรในเรื่องพันธ์ข้าว  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

102 ก.พ.-59 โครงการอบรมให้ความรู้ในการทํา สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
หมู่กระจก  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

103 ก.พ.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 170,000.00      สอบราคา 45
 -งานไฟฟ้าถนน

104 ก.พ.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.9 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 150,000.00      สอบราคา 45
 -งานไฟฟ้าถนน

105 ก.พ.-พ.ค.59 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.2 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน 190,000.00      สอบราคา 45
 -งานไฟฟ้าถนน

106 ก.พ.59  -พัดลมชนิดติดผนัง ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,800 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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108 มี.ค.-ก.ย.59 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 30,000.00        ตกลงราคา 30
จริยธรรมสําหรับบุคลากรฯ  - งานบริหารงานทั่วไป

109 มี.ค.-59 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
แห่งชาติ  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

110 มี.ค.-59 โครงการจัดทําสวนสมุนไพร สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
เพื่อการเรียนรู้  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

111 มี.ค.-59 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการใช้ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 30
พลังงานทดแทน  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

112 มี.ค.-59 โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 30
นางฟ้า  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

113 มี.ค.-59 โครงการอบรมการตั้งครรภ์ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 40,000.00        ตกลงราคา 30
โดยไม่พร้อม  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

114 มี.ค.-59 โครงการอบรมอาชีพการทํา สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 15,000.00        ตกลงราคา 30
โคมลอย  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

115 มี.ค.-59 โครงการอบรมอาชีพทําโคมไฟจาก สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
วัสดุเหลือใช้  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ
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116 มี.ค.-58 ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดสุง กองคลัง งานบริหารงานคลัง 30,000 ตกลงราคา 15 วัน
จํานวน 6 ตู้

117 มี.ค.-58 ครุภัณฑ์สํานักงาน  จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ กองคลัง งานบริหารงานคลัง 6,000 ตกลงราคา 15 วัน
จํานวน 1 ชุด

118 มี.ค.59  -โครงการสืบสานงานศิลปะและ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,000 ตกลงราคา 15
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

119 มี.ค.59  -ก่อสร้างระบบประปา ศพด.และ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 100,000 ตกลง
โรงเรียนอนุบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

120 เม.ย.-พ.ค.59 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 610,000.00      ตกลงราคา 30
และศึกษาดูงาน  - งานบริหารงานทั่วไป

121 เม.ย.-59 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา 30
สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

122 เม.ย.-59 โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้ สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 15,000.00        ตกลงราคา 30
จากผ้า  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

123 เม.ย.-ส.ค.59 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สนง.ปลัด แผนงานการเกษตร 5,000.00         ตกลงราคา 30
สีเขียว งานอนุรักษ์แหล่งน้ําฯ
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125 เม.ย. 59  -ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 10,000 ตกลงราคา 15
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

126 เม.ย. 59  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,000 ตกลงราคา 30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

127 เม.ย.59  -งานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 20,000 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

128 พ.ค.-ก.ย.59 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ สนง.ปลัด แผนงานสาธารณสุข 10,000.00        ตกลงราคา 30
อนุรักษ์การจัดการน้ําเสีย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

129 พ.ค.-59 โครงการอบรมการทําน้ํายา สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 30,000.00        ตกลงราคา 30
เอนกประสงค์  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

130 พ.ค.-59 โครงการอบรมการทําพรมเช็ดเท้า สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

131 พ.ค 59 ครุภัณ์ สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน 7 ตัว กองคลัง งานบริหารงานคลัง 17,500 ตกลงราคา 15 วัน

132 พ.ค. 59  -โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 21,000 ตกลงราคา 15
ในสถานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ . 2559
                        ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายการ/จํานวน/หน่วย
งบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา หมายเหตุ



แบบ ผด.2
ลําดับ ช่วงเวลาที่ หน่วยงาน กําหนดส่งมอบ
ที่ ต้องจัดหา เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน(บาท) งาน (วัน)

133 มิ.ย.-ก.ย.59 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย สนง.ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานบริหารงานทั่วไป

134 มิ.ย.-59 โครงการอบรมการสานแหและสวิง สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

135 มิ.ย.59  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ส่วนการศึกา การศึกษา/ 46,800 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

136 มิ.ย.59  -ค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนการศึกา การศึกษา/ 31,200 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

137 มิ.ย.59 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส่วนการศึกา การศึกษา/ 265,200 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

138 มิ.ย.59 ค่าปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.อนุบาล ส่วนการศึกา การศึกษา/ 100,000 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

139 มิ.ย.59 ค่าพัฒนาข้าราชการครูในสังกัด ร.ร. ส่วนการศึกา การศึกษา/ 25,000 ตกลงราคา 30
อนุบาล งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

140 ก.ค.-59 โครงการอบรมการใช้สมุนไพร สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 20,000.00        ตกลงราคา 30
พื้นบ้าน  - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ
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141 ก.ค.-59 โครงการอบรมทําไข่ไอโอดีน สนง.ปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 10,000.00        ตกลงราคา 30
 - งานส่งเสริมความเข้มแข็งฯ

142 ก.ค.59  -ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ ร.ร.อนุบาล ส่วนการศึกษา การศึกษา/ 50,000 ตกลงราคา 30
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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