






ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
ค่าใชส้อย

1  1 ต.ค.58- 12  ส.ค. 59  - ค่าใชจ้า่ยในงานรัฐพธิี เชน่ ค่าดอกไม ้ธูปเทยีน บริหารงานทั่วไป 65,000      ตกลงราคา  1- 15 วัน
พานพุ่ม กรวยดอกไม ้พวงมาลา เคร่ืองด่ืม อาหาร
ถวายพระ ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่าวัสดุ

1-23 ต.ค. 58  - วันปยิมหาราช  10,000บาท เงินรายได้
1-5 ธ.ค. 58  -วันที่  5 ธันวาคม 30,000บาท เงินรายได้

1-12 ส.ค. 59  - วันที่ 12 สิงหาคม 25,000บาท เงินอดุหนนุทั่วไป
2  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจา้งเหมาบริการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาให้ บริหารงานทั่วไป 40,000      ตกลงราคา 3-15 วัน เงินรายได้

บคุคลภายนอกกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
3  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่ารับวารสาร เชน่ หนงัสือพมิพ ์คู่มอืปฏบิติังาน บริหารงานทั่วไป 9,000        ตกลงราคา 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

ต่างๆที่จ าเปน็
4  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ บริหารงานทั่วไป 40,854      ตกลงราคา  30 วัน รายได้

หรือเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นกจิการของส านกัปลัดฯ 9,146        เงินอดุหนนุทั่วไป
5  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าโฆณาและเผยแพร่ขา่วสารทางวิทยกุระจายเสียง บริหารงานทั่วไป 33,000      ตกลงราคา  3-30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

โทรทศัน ์ค่าจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์กจิกรรมต่างๆ
ของเทศบาล เชน่ ใบปลิว โปสเตอร์  ค่าเชา่พื้นที่
เว็ปไซต์ 

6  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ในการถา่ยเอกสาร บริหารงานทั่วไป 45,000      ตกลงราคา  30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
แบบแปลน  และเอกสารอื่นๆ

7  1 ธ.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าเชา่รถยนต์หรือรถตู้หรือรถยนต์ส่ีประตู บริหารงานทั่วไป 300,000    ตกลงราคา 1 ปี เงินอดุหนนุทั่วไป
เพื่อใชใ้นกจิการของเทศบาล

8  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลที่มา บริหารงานทั่วไป 40,000      ตกลงราคา 1-3 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
นเิทศงาน ตรวจงาน เชน่ ค่าอาหาร ของขวัญฯ

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

 ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
9  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าเล้ียงรับรองประชมุสภาทอ้งถิ่นหรือ บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 1-3 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ เชน่ ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม และค่าบริการอื่นๆ

10  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจา้งเหมาบคุคล/เอกชนในการรักษา รักษาความสงบภายใน 500,000    ตกลงราคา 25 วัน เงินรายได้
ความปลอดภยัสถานที่ราชการ  
 - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาล รักษาความสงบภายใน 50,000      
 เชน่จกัรยานยนต์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และซ่อมแซม
อปุกรณ์อาคารส านกังาน ฯลฯ

11  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59 โครงการจดัท าระบบขอ้มลูสาระสนเทศและการ บริหารงานทั่วไป 72,000      ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินรายได้
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการ ดังนี้
 -ค่าจา้งเจา้หนา้ที่จดัท าและดูแลระบบสารสนเทศฯ
 -ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ

12  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุ อบรมของ สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 15,000      ตกลงราคา 1- 3 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
คณะกรรมการชมุชน เชน่ ค่าเล้ียงรับรองการประชมุ
ค่าน้ าด่ืม  อาหาร  อาหารว่าง   ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ ฯลฯ

13  1 พ.ย.58- 30 ธ.ค. 59 โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพการปฏบิติังาน บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 1- 3 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ของบคุลากรเทศบาล 

14  1 พ.ย.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นของเทศบาล บริหารงานทั่วไป 50,000      ตกลงราคา 7-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
 เชน่จกัรยานยนต์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และซ่อมแซม
อปุกรณ์อาคารส านกังาน ฯลฯ

15  1 ธ.ค.58- 30 ธ.ค. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ปกปอ้งสถาบนัส าคัญ รักษาความสงบภายใน 5,000        ตกลงราคา 1- 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ของชาติ เชน่ ค่าอาหาร   อาหารว่าง   น้ าด่ืม ฯลฯ

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
16  1 ม.ค.58- 30 ก.ย. 59 ค่าใชจ้า่ยในโครงการส่งเสริมกจิกรรม 5 ส เชน่ บริหารงานทั่วไป 5,000        ตกลงราคา  1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

ค่าจา้งเอกชน/หนว่ยงานราชการ ฝึกอบรมพฒันา
บคุลากร ,ค่าวัสดุอปุกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม

17  1 ม.ค.58- 30 ก.ย. 59 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทเ์พื่อการ บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 1- 3 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ปฏรูิปประจ าพื้นที่ (ศปป.) เทศบาลต าบลพนา 
เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในโครงการ เชน่ อาหาร 
อาหารว่าง น้ าด่ืม วัสดุ-อปุกรณ์ ปา้ยชื่อโครงการ

18  1 ก.พ.59- 30 เม.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ประจ าป ี2559 บริหารงานทั่วไป 5,000        ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
หรือกจิกรรมที่เกี่ยวกบัการออกใหบ้ริการประชาชน
นอกสถานที่

19  1 มี.ค.59- 30 เม.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการประชาคมเพื่อการวางแผน บริหารงานทั่วไป 7,000        ตกลงราคา 1-7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
พฒันาทอ้งถิ่น เชน่ ค่าจดัประชมุ

20  1 มี.ค.58- 30 เม.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการ หนึ่งใจ ใหป้ระชาชน รักษาความสงบภายใน 5,000        ตกลงราคา 1- 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
มลูนธิิมริาเคิลออฟไลท ์ เชน่ การจดัหาวัสดุกกัเกบ็น้ า

21  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมเพิ่มจ านวน รักษาความสงบภายใน 10,000      ตกลงราคา 1-7 วัน เงินรายได้
ฝึกอบรมทบทวน เชน่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวุฒิบตัร 
ค่าของที่ระลึก ค่าชดุฝึก

22  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและ รักษาความสงบภายใน 5,000        ตกลงราคา  1-7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
บรรเทาสาธารณภยั เชน่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร 
ค่าน้ าด่ืม  ฯลฯ

23  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ข รักษาความสงบภายใน 10,000      ตกลงราคา 1-7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ยาเสพติด เชน่ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯ

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
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(บาท)
24  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  - รายจา่ยเกี่ยวกบัการจราจร รักษาความสงบภายใน 5,000        ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
25  1 เม.ย.58- 30 ก.ค. 59  - ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมอาชพี สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 10,000      ตกลงราคา 1- 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

"แปรรูปผลิตภณัฑ์ส่ิงทอผ้าพื้นเมอืง"  เชน่ ค่าอาหาร
  อาหารว่าง   น้ าด่ืม ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ ฯลฯ

26  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  -ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมอาชพี แปรรูป สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 10,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอพื้นเมอืง  เชน่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่าง    ฯลฯ

27  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  -ค่าใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมจดัท าบญัชคีรัวเรือน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 5,000        ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ใหแ้กป่ระชาชน  เชน่ ค่าอาหาร  อาหารว่าง น้ าด่ืม 
ค่าวัสดุ ฯลฯ

28  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59  -ค่าใชจ้า่ยในโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 5,000        ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
เทศบาลต าบลพนา เชน่ ค่าเล้ียงรับรองการประชมุ 
ค่าน้ าด่ืม  อาหาร  อาหารว่าง   ค่าวัสดุ-อปุกรณ์ ฯลฯ

29 1-30 ก.ย. 59 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่นและ บริหารงานทั่วไป 500,000    ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
สมาชกิสภาทอ้งถิ่น เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง
เชน่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการนบัคะแนน
เจา้หนา้ที่นบัคะแนน เจา้หนา้ที่นะบคะแนนเลือกต้ัง
นายทะเบยีน เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั ฯลฯ

30 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 ค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง งานบริหารทั่วไป/ 152,000    ตกลงราคา 25  วัน
ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง งานบริหารงานคลัง

31 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 โครงการปรับปรุง ทบทวนการจดัท าแผนที่ภาษแีละ งานบริหารทั่วไป/ 242,000    ตกลงราคา 30  วัน
ทะเบยีนทรัพยสิ์น เชน่ ค่าจา้งเจา้หนา้ที่จดัท าขอ้มลูและ งานบริหารงานคลัง
บนัทกึขอ้มลู,ค่าจา้งแผนที่ภาษ,ีค่าจดัซ้ือวัสดุ ครุภณัฑ์

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ
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(บาท)
32 1 พ.ย. 58 - 30 ก.ย. 59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น เชน่เคร่ืองพมิพดี์ด งานบริหารทั่วไป/ 25,000      ตกลงราคา 5 - 7 วัน

เคร่ืองโทรสาร โต๊ะ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถา่ยเอกสาร งานบริหารงานคลัง
33 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจดัซ้ือ - จดัจา้ง งานบริหารทั่วไป/ 18,000      ตกลงราคา 1 - 3  วัน

เชน่ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ที่ใชใ้นการฝึกอบรม งานบริหารงานคลัง
ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

34 1 - 31 ต.ค.58 โครงการร่วมแขง่ขนักฬีานกัเรียนองค์กร แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 60,000      
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ระดับภาค/ระดับประเทศ) นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ

35 1 - 31 ต.ค.58 โครงการจดังานวันออกพรรษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 6,000        ตกลงราคา 5 -10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็

36  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59 ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก แผนงานการศึกษา/ 5,000        ตกลงราคา 1-7 วัน ขออนมุติัจดัจา้ง
หนงัสือ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตามความจ าเปน็

37  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59 ค่าจา้งเหมาบริการ แผนงานการศึกษา/ 300,000    ตกลงราคา 25 วัน ขออนมุติัจดัจา้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตามความจ าเปน็

38  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59 โครงการจดัหาบคุลากรที่ขาดแคลน แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน100,000    ตกลงราคา 30 วัน
และประถมวัย

39  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใช้ แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน750,000    ตกลงราคา 5 - 10 วัน เงินอดุหนนุ
โรงเรียนเปน็ฐาน (SBMLD) และประถมวัย

40 20 - 30 ธ.ค. 58 โครงการงานปริวาสกรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 10,000      ตกลงราคา 5- 10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
- ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 10,000.-บาท นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็

41 1 - 31 ม.ค. 59 โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 25,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
ค่ารางวัลเด็ก 5,000.-บาท/ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ ตามความจ าเปน็
ขนม 20,000.-บาท

42 1 - 31 ม.ค. 59 โครงการท าบญุตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใีหม่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 8,000        ตกลงราคา 5 - 10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
- ค่าอาหารแหง้ตักบาตร 8,000.-บาท นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
43 1 - 31 มี.ค. 59 โครงการแขง่ขนักฬีาชมุชนสัมพนัธ์ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 100,000    ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ ตามความจ าเปน็
44 1 - 31 มี.ค. 59 โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 40,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

ต้านยาเสพติด อ าเภอพนา นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ ตามความจ าเปน็
45 1 - 31 มี.ค. 59 โครงการจดังานประเพณีบญุเดือนสาม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 20,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

(นมสัการองค์พระเหลาเทพนมิติร) นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็
46 1 - 20 เม.ย. 59 โครงการจดังานวันสงกรานต์และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 80,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

วันผู้สูงอายแุหง่ชาติ นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็
47 1 - 30 เม.ย. 59 โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชนและประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 15,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

ต้านยาเสพติด นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ ตามความจ าเปน็
48 1 - 30 เม.ย. 59 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาทางน้ า แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 30,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ
49 1 เม.ย.- 31 พ.ค. 59 โครงการพฒันาศักยภาพครูและบคุลากร แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน30,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

ทางการศึกษาในการจดัท าแผนศึกษาและ และประถมวัย ตามความจ าเปน็
งบประมาณด้านการศึกษา

50 1 - 31 พ.ค. 59 โครงการสานฝันสู่ความส าเร็จโรงเรียน แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน10,000      ตกลงราคา 5 -10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
อนบุาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล๒) และประถมวัย ตามความจ าเปน็

51 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.59 โครงการขอรับเงินอดุหนนุการจดังาน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 125,000    3-7 วัน อดุหนนุ 5 ชมุชน
ประเพณีบญุบั้งไฟ ประจ าป ี2559 นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กรรมการหมู่บา้นทั้ง 5 ชมุชน

52 1 - 30 มิ.ย. 59 โครงการจดังานวันวิสาขบชูา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 5,000        ตกลงราคา 5 - 10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็

53 1 - 30 มิ.ย. 59 โครงการมหกรรมการจดัการศึกษาทอ้งถิ่น แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไป 30,000      15 วัน
(ระดับภาค/ระดับประเทศ) เกี่ยวกบัการศึกษา

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
54  1 - 31 ก.ค. 59 โครงการจดังานยอ้นต านานทศวรรษแหง่ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 100,000    ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

ความร่วมมอืสู่การเปล่ียนแปลงที่รุ่งเรือง นนัทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ตามความจ าเปน็
ยั่งยนืคืนความสุขชาวเมอืงพนา

55 1 - 31 ส.ค. 59 โครงการ TO BE NUMBER ONE แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 10,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
นนัทนาการ/งานกฬีาและนนัทนาการ ตามความจ าเปน็

56 1 - 31 ส.ค. 59 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติดยใ์น แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน42,000      ตกลงราคา 5-10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง
สถานศึกษา และประถมวัย ตามความจ าเปน็

57 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการส่งเสริมอนามยัสุขภาพแมแ่ละเด็ก แผนงานสาธารณสุข/ 30,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

58 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการท าความสะอาดชมุชน แผนงานสาธารณสุข/ 50,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

59 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ แผนงานสาธารณสุข/ 370,000    ตกลงราคา 25  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

60 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ แผนงานสาธารณสุข/ 30,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

61 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานเคหะและชมุชน/ 50,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
62 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจาก แผนงานสาธารณสุข/ 36,000      ตกลงราคา 5  วัน

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพสธ) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

63 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการกายบริหารเพื่อพฒันาและรักษาสมดุล แผนงานสาธารณสุข/ 20,000      ตกลงราคา 5  วัน
ในโครงสร้างร่างกาย งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกบัสาธารณสุข
64 1 ม.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการขดุลอกคลอง ล ารางสาธารณะ ทอ่ระบายน้ าแผนงานสาธารณสุข/ 10,000      ตกลงราคา 5  วัน

งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

65 1 ม.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการรณรงค์และควบคุมปอ้งกนัโรคไขห้วัดนก แผนงานสาธารณสุข/ 10,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

66 1 มี.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 โครงการรณรงค์และควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ แผนงานสาธารณสุข/ 20,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

67 1 พ.ค.58-30 ก.ย. 59 โครงการรณรงค์และควบคุมปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออก แผนงานสาธารณสุข/ 40,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

68 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 600,000    ตกลงราคา 25  วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
ค่าวัสดุ

69  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังาน เชน่ ค่ากระดาษ ปากกา บริหารงานทั่วไป 50,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ดินสอ  แบบพมิพท์ะเบยีนราฎร แบบพมิพอ์ื่นๆ ฯลฯรักษาความสงบภายใน 5,000        เงินรายได้

70  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าน้ าด่ืม บริหารงานทั่วไป 20,000      เงินอดุหนนุทั่วไป
71   1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เชน่   ยาง บริหารงานทั่วไป 20,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

แบตเตอร่ี เพลา ฯลฯ รักษาความสงบภายใน 40,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
72  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง เชน่ น้ ามนัดีเซล บริหารงานทั่วไป 150,000    ตกลงราคา 1-30 วัน เงินรายได้

น้ ามนัเบนซิน รักษาความสงบภายใน 100,000    ตกลงราคา 1-30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
73  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุโฆณาเผยแพร่ เชน่ กระดาษโปสเตอร์บริหารงานทั่วไป 5,000        ตกลงราคา 1-7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

พู่กนั สี มว้นวีดีโอ ค่าล้างอดั ฯลฯ 
74  1 เม.ย.- 30 ก.ย. 59  -ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุเชน่ จดัซ้ือหรือจดัหา บริหารงานทั่วไป 2,500        ตกลงราคา  1-10 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

เสาอากาศส าหรับวิทย ุหมอ้แปลง ไฟฟา้  ล าโพง รักษาความสงบภายใน 5,000        เงินรายได้
ไมโครโพน ฯลฯ

75  1 ธ.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว เชน่ น้ ายาดับกล่ิน บริหารงานทั่วไป 35,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ไมก้วาด ถว้ย แกว้น้ า ฯลฯ

76  1 ธ.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือ/จดัหาวัสดุคอมพวิเตอร์ เชน่ ค่าแผ่นดิสก์บริหารงานทั่วไป 30,000      ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ค่าหมกึปร้ินเตอร์ ฯลฯ รักษาความสงบภายใน 8,000        ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

77  1 ม.ค.58- 30 ก.ย. 59  - ค่าค่าใชจ้า่ยในวัสดุกอ่สร้างต่างๆ เชน่ อฐิ หนิ รักษาความสงบภายใน 10,000      ตกลงราคา 1-15วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ปนู ทราย เสา ลูกรัง ฯลฯ

78  1 ม.ค.58 - 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เชน่ รองเทา้ดับเพลิง รักษาความสงบภายใน 20,000      ตกลงราคา 1-10 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ชดุดับเพลิง ฯลฯ

79  1 ม.ค.58 - 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุอื่นๆ รักษาความสงบภายใน 5,000        ตกลงราคา 1-10 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
80  1เม.ย. - 30 ก.ย. 59  - ค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร เชน่ พนัธุ์ไม ้ปุ๋ยบ ารุงดิน บริหารงานทั่วไป 3,000        ตกลงราคา 1-15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
81 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารทั่วไป/ 3,000        ตกลงราคา 1 - 3 วัน

งานบริหารงานคลัง
82 1 ม.ค. 59 - 31ส.ค. 59 ค่าวัสดุส านกังาน งานบริหารทั่วไป/ ตกลงราคา 5 - 7 วัน

 - ค่าจดัซ้ือใบเสร็จ แบบพมิพ์ งานบริหารงานคลัง 20,000      
 - ค่าจดัซ้ือวัสดุส านกังานทั่วไป 30,000      

83 1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 วัสดุคอมพวิเตอร์ งานบริหารทั่วไป/ 45,000      ตกลงราคา 3 - 5 วัน
งานบริหารงานคลัง

84 1 ก.พ. 59 - 30 ก.ย. 59 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว งานบริหารทั่วไป/ 20,000      ตกลงราคา 5 - 7 วัน
งานบริหารงานคลัง

85 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศึกษา/ 10,000      ตกลงราคา  1 - 7 วัน แบง่ซ้ือตามไตรมาส
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา เทา่ที่จ าเปน็

86 1 พ.ย.58-30 ก.ย. 59 ประเภทค่าวัสดุส านกังาน แผนงานการศึกษา/ 15,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน แบง่ซ้ือตามไตรมาส
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา เทา่ที่จ าเปน็

87 1 พ.ย. 58-30 ก.ย.59 ค่าจดัซ้ืออาหารเสริมนม แผนงานการศึกษา/งานระดับกอ่นวัยเรียน1,538,510  กรณีพเิศษ ทกุวันท าการ แบง่ซ้ือตามไตรมาส
และประถมศึกษา จ านวน 4 ไตรมาส

88 1 ธ.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทค่าวัสดุงานบา้นงานครัว แผนงานการศึกษา/ 20,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน แบง่ซ้ือตามไตรมาส
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา เทา่ที่จ าเปน็

89 1 ธ.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ แผนงานการศึกษา/ 20,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน แบง่ซ้ือตามไตรมาส
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา เทา่ที่จ าเปน็

90 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชมุชน/ 50,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
91 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน แผนงานเคหะและชมุชน/ 300,000    ตกลงราคา 5  วัน

งานก าจดัขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

92 1 ธ.ค. 58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ แผนงานสาธารณสุข/ 15,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

93 1 ม.ค.59-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุส านกังาน แผนงานสาธารณสุข/ 20,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข

94 1 ม.ค. 59-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว แผนงานเคหะและชมุชน/ 30,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

95 1 ก.พ.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข/ 20,000      ตกลงราคา 5  วัน
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

96 1 เม.ย.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย แผนงานเคหะและชมุชน/ 5,000        ตกลงราคา 5  วัน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและ
ส่ิงปฏกิลู

97 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานเคหะและชมุชน/ 70,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน

98 1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59 ประเภทวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง แผนงานเคหะและชมุชน/งาน 80,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน

99 1 พ.ย.58 -30 เม.ย 59 ประเภทค่าวัสดุส านกังาน แผนงานเคหะและชมุชน/งาน 10,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
100 1 พ.ย.58-30 ส.ค.59 ประเภทค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ งานเคหะและชมุชน/ 100,000    ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

งานไฟฟา้และถนน
101 1 พ.ย.58-30 ส.ค.59 ประเภทค่าวัสดุส่ิงกอ่สร้าง งานเคหะและชมุชน/ 100,000    ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

งานไฟฟา้และถนน
102 1 พ.ย.58-30 ส.ค.59 ประเภทวัสดุการเกษตร แผนงานการเกษตร/งาน 50,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน
103   1 ก.ค.59 -30 ก.ย.59 ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร์ แผนงานเคหะและชมุชน/งาน 25,000      ตกลงราคา 1 - 7 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

บริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน
ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
ค่าครุภณัฑ์

104  1 ต.ค.58- 30 ก.ย. 59  - โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เพื่อติดต้ังระบบบริหารงานทั่วไป เงินรางวัล 100,000   ตกลงราคา 1- 30 วัน
เซปล็อคพร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง

105   1 ธ.ค.58- 30 ส.ค. 59  - ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ของเทศบาล บริหารงานทั่วไป 30,000      ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้ตามปกติ เชน่ รถยนต์ รักษาความสงบภายใน 30,000      
รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ

106   1 พ.ค.58- 30 ส.ค. 59  - โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อเปน็ค่า บริหารงานทั่วไป 88,000      ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแขวนหรือชนดิต้ัง

107   1 พ.ค.58- 30 ส.ค. 59  - ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ รักษาความสงบภายใน 39,000      ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
ต่อพว่ง จ านวน 1 ชดุ 

108   1 พ.ค.58- 30 ส.ค. 59  - โครงการจดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่ง วิทย ุ จ านวน  5  เคร่ืองรักษาความสงบภายใน เงินรางวัล 150,000   ตกลงราคา 1- 30 วัน
109 1 ธ.ค. 58 - 31 มี.ค. 59 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (คอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ)งานบริหารทั่วไป/ 46,000      ตกลงราคา 5 - 7 วัน

จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารงานคลัง
110 1 ม.ค. 59-30 เม.ย. 59 ครุภณัฑ์ส านกังาน (เกา้อี้บนุวม) จ านวน 5 ตัว งานบริหารทั่วไป/ 25,000      ตกลงราคา 5 - 7 วัน

งานบริหารงานคลัง

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
111 1 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ แผนงานการศึกษา/ 46,000      ตกลงราคา 5 -10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตามความจ าเปน็
112 1 ม.ค. 59 31 มี.ค. 59 ค่าจดัซ้ือกล้องถา่ยภาพดิจติอล แผนงานการศึกษา/ 12,000      ตกลงราคา 5 -10 วัน ขออนมุติัจดัซ้ือ-จา้ง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตามความจ าเปน็
113  1 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 30,000      ตกลงราคา 7 - 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน
114  1 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ้ค ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 21,000      ตกลงราคา 7 - 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน
115  1 ธ.ค.58 - 31 ม.ค.59 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 7,600        ตกลงราคา 7 - 15 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน
ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

116 1 ต.ค. 58-30 ก.ย.59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ แผนงานการศึกษา/ 50,000      ตกลงราค 5-10 วัน ขออนมุติัจดัจา้ง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตามความจ าเปน็

117  1พ.ย.58- 31 ม.ค.59 กอ่สร้างถนนจริงจามกิร  ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 263,000    ตกลงราคา 60 วัน รายจา่ยค้างจา่ยป ี58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน

118  1พ.ย.58- 31 ม.ค.59 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าคสล.พร้อมซ่อมแซม ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 271,000    ตกลงราคา 90 วัน "
ฝารางระบายน้ า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะชมุชน

119  1พ.ย.58- 31 ม.ค.59 กอ่สร้างถนนลูกรังซอยบา้นเพื่อนเชื่อม ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 69,700      ตกลงราคา 30 วัน "
ต่อถนนสมบรูณ์ งานไฟฟา้ถนน

120  1 ธ.ค.58 -30 ธ.ค.58  กอ่สร้างถนน คสล.ซอยวิสุทธิ์  หมู่ที่  10 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 194,200   ตกลงราคา 30 วัน
ต าบลพระเหลา อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ งานไฟฟา้ถนน  (เหลือจา่ยฯ)

121  1 ธ.ค.58- 30 ม.ค. 59 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คลองกดุยาว  หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 95,400     ตกลงราคา 60 วัน
ต าบลพนา  อ าเภอพนา  จงัหวัดอ านาจเจริญ งานไฟฟา้ถนน  (เหลือจา่ยฯ)

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ



ล าดบั ชว่งเวลา วธิจีดัหา
ที่ ที่ต้องเริ่มจัดหา รายการ/จ านวน (หน่วย) แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน (บาท) ประเภท จ านวน (วนั) หมายเหตุ

(บาท)
122  1 ธ.ค.58- 30 ม.ค. 59 โครงการปรับปรุงบา้นต้นไม ้ภายในวนอทุยาน ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 111,400    เงินรางวลัปี 57 + 111400 ตกลงราคา 60 วัน

สวนลิงดอนเจา้ปู่ หมู่ที่  7 ต าบลพนา งานไฟฟา้ถนน เงินสันนิบาตฯ

 อ าเภอพนา จงัหวัดอ านาจเจริญ  
123 1 ม.ค. 58-30 ก.ย.59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/ 400,000    เงินอดุหนนุ

อาคารประกอบ
124   1 มี.ค.58- 30 ธ.ค. 58 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าส านกังานเทศบาลต าบล บริหารงานทั่วไป 125,100    ตกลงราคา 1- 30 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

พนา เพื่อบริการประชาชนชน ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

125 1 พ.ค.59 -30 ก.ค.59 ค่ากอ่สร้างปา้ย ชื่อ ถนน ซอย ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 200,000    ตกลงราคา 90 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป
งานไฟฟา้ถนน

126  1 มิ.ย.59 - 30 ส.ค.59 ค่ากอ่สร้างถนนคสล.ซอยฉกรรจ์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน/ 121,700    สอบราคา 60 วัน เงินอดุหนนุทั่วไป

แบบ ผด.2
แผนการจดัหาพัสด ุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

      ส านักงานเทศบาลต าบลพนา
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ก าหนดสง่มอบ


