
 
 
 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ  2559 
 
 

ของสํานักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธาและส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 

(แบบ ผด.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

บริหารทั่วไป 100,000 - - ตกลง
ราคา 

5 วัน  

2. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์ 

- ค่าหนังสือพิมพ์ 
- ค่าวารสารท้องถิ่น 
- ปฏิทิน สื่อฯลฯ 

บริหารทั่วไป 150,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

3. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

บริหารทั่วไป 50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

4. ต.ค.๕8-ก.ย.๕9 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น 

บริหารทั่วไป 250,000 - - ตกลง
ราคา 

  

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 

- ค่าพาหนะ 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าผ่านทาง 

- ค่าบริการจอดรถ 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆฯลฯ 

บริหารทั่วไป 50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

5. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล 

บริหารทั่วไป 30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

6. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ค่าปลุกต้นไม้ 
- ค่าตัดหญ้า 

- ค่าจัดแต่งต้นไม้ 

บริหารทั่วไป 150,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

7. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

บริหารทั่วไป 20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

8. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป 150,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

9. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุสํานักงาน บริหารทั่วไป 100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

10. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารทั่วไป 100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

11. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริหารทั่วไป 50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

12. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริหารทั่วไป 200,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

13. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารทั่วไป 30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

 
 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

14. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารทั่วไป 150,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

15. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าไฟฟ้า บริหารทั่วไป 450,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

16. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าไปรษณีย์ บริหารทั่วไป 20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

17. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม บริหารทั่วไป 80,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

18. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว) 

บริหารทั่วไป 16,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

19. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค
สําหรับสํานักงาน 

บริหารทั่วไป 17,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

20. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 

บริหารทั่วไป 3,700 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

21. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 
800 VA 

บริหารทั่วไป 3,100 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

 
 



 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

22. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล บริหารทั่วไป 20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

23. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการป้องและลดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลฯ 

ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

24. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

200,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

25. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

26. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

408,800 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

27. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

28. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนวัดเกาะแรต 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

 
 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
ลําดับ

ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

29. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางปลา 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

30. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

150,643 - - กรณี
พิเศษ 

ต.ค.57 – 
30 ก.ย. 

59 

 

31. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ. ระดับก่อนวัยเรียนและ
ปฐมศึกษา 

791,392 - - กรณี
พิเศษ 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

32. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร้ 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

50,000 - - ตกลง
ราคา 

30 วัน  

33. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กละสตรี การพนัน
การขยายตัวทางธุรกิจบริการทาง

เพศ 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

34. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

35. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
ลําดับ

ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

36. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

37. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการอบรมและทัศนะศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

30 ก.ย.
59 

 

38. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุกีฬา กีฬาและนันทนาการ 350,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

39. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ศาสนาและวัฒนธรรม 500,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

40. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการปลูกหญ้า 
 

อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้ 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

30 ก.ย.
59 

 

41. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว 

อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้ 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

30 ก.ย.
59 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ บริหารงานคลัง 

60,000 
- 

- ตกลง
ราคา 

7 วัน  

2. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ บริหารงานคลัง 

30,000 
- 

- ตกลง
ราคา 

7 วัน  

3. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการบริการประชาชนในการ
จัดเก็บภาษี บริหารงานคลัง 

10,000 
- 

- ตกลง
ราคา 

7 วัน  

4. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี บริหารงานคลัง 

30,000 
- 

- ตกลง
ราคา 

7 วัน  

5. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์(e-LASS) 

บริหารงานคลัง 
20,000 

- 
- ตกลง

ราคา 
7 วัน  

6. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บริหารงานคลัง 50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

7. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุสํานักงาน บริหารงานคลัง 100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

8. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว บริหารงานคลัง 60,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

9. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานคลัง 10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

10. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารงานคลัง 100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  



 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนดส่ง
มอบ (วัน) 

แผนงาน/งาน/โครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) ประเภท 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
11. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 

59 
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา(18หน้า/นาที) บริหารงานคลัง 

3,700 
- 

- ตกลงราคา 7 วัน 

12. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อแสกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป บริหารงานคลัง 

3,100 
- 

- ตกลงราคา 7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
ลําดับ

ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง
จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาทิ้งขยะภายในตําบล
บางปลา 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

312,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

2. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

3. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-โครงการรณรงค์ส่งเสริมป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ปลา 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

150,000 - - ตกลง
ราคา 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

4. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

250,000 - - กรณี
พิเศษ 

ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

5. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

 

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

6. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อถังขยะ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

35,000 - - สอบราคา ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

 

 
 



 
 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

2. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

50,000 - - ตกลง
ราคา 

7  วัน  

3. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

70,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

4. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

5. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการ
พื้นฐาน 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

6. ต.ค.57 – 30 ก.ย. 
58 

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

60,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

7. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

25,000 - - ตกลง
ราคา 

7 วัน  

8. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ประเภทค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

30 วัน  

9. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 6 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

200,000 - - สอบราคา 30 วัน  

 



แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

10. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

700,000 - - 
สอบราคา 

60 วัน  

11. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็ก
ประปาทรงแชมเปญ 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

700,000 - - ตกลง
ราคา 

30 วัน  

12. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลา 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 30 วัน  

13. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงบริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

บางปลา 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

150,000 - - สอบราคา 30 วัน  

14. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์แบบคสล. หมู่ที่ 1 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

450,000 - - สอบราคา 60 วัน  

15. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบแม่
น้ําท่าจีน หมู่ที่ 2 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 30 วัน  

16. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่อง
สูบน้ําซัมเมอร์ส หมู่ที่ 3 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

150,000 - - สอบราคา 30 วัน  

17. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

300,000 - - สอบราคา 60 วัน  

18. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  4 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

450,000 - - สอบราคา 30 วัน  

19. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  5 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 30 วัน  



 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

20. ต.ค.57 – 30 ก.ย. 
58 

-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

300,000 - - 
สอบราคา 

30 วัน  

21. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 60 วัน  

22. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบคลองรางหวายหมู่ที่ 8 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 60 วัน  

23. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

500,000 - - สอบราคา 60 วัน  

24. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

456,000 - - สอบราคา 60 วัน  

25. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 12 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

2,700,000 - - สอบราคา 60 วัน  

26. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 (เก่า)หมู่ที่ 12 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

360,000 - - สอบราคา 60 วัน  

27. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมายกระดับถนนสาย
เลียบคลองชลประทาน สาย 8 

หมู่ที่14 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

763,000 - - สอบราคา 60 วัน  

28. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 15 จํานวน 2 ช่วง 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

494,000 - - สอบราคา 60 วัน  

 
 



 

แผนการจดัหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ   2559 

ของส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
 

ลําดับ
ที่ ช่วงเวลาที่ต้อง

จัดหา 

รายการ/จํานวน (หน่วย) 
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา กําหนด
ส่งมอบ 
(วัน) 

หมายเหตุ 
 
 แผนงาน/งาน/

โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) ประเภท 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

29. ต.ค.57 – 30 ก.ย. 
58 

-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลา หมู่ที่ 

10 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

350,000 - - 
สอบราคา 

30 วัน  

30. ต.ค.58 – 30 ก.ย. 
59 

-ค่าจ้างเหมาลงหินคลุก/ลูกรัง 
ภายในตําบลบางปลา 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

1,000,000 - - สอบราคา 30 วัน  



แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

(ตามแบบ  ผด.๒) 
 
 
 
 

ของสํานักงานปลัด  ส่วนการคลัง ส่วนโยธาและส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 
 

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  หมวดค่าใช้สอย         
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
สํานักงาน

ปลัด 
ส่งเสริมสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 
570,000 - -    

1. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็น 

2. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

3. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

4. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าวัสดุ         
5. ต.ค.๕7-ก.ย.

๕8 
- ค่าวัสดุกีฬา สํานักงาน

ปลัด 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

350,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าใช้สอย         

6. ต.ค.๕7-ก.ย.
๕8 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สํานักงาน
ปลัด 

ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 
 
 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหน
ดส่ง
มอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  หมวดค่าใช้สอย         

1. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

100,๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๕ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

๒. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดทําวารสาร
ประชาสมัพันธ์ 
- ค่าหนังสือพิมพ์ 
- ค่าวารสารท้องถิ่น 
- ปฏิทิน สื่อฯลฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

150,0๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

3. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

5,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๕ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

250,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

4. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบี้ยเลีย้งในการเดินทาง 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าผ่านทาง 
- ค่าบริการจอดรถ 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆฯลฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

50,0๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

6. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๗ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหน
ดส่ง
มอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

7. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
- ค่าปลุกต้นไม ้
- ค่าตัดหญ้า 
- ค่าจัดแต่งต้นไม ้

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

150,๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

8. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

20,๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

9. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

150,0๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าวัสดุ         
10. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุสาํนักงาน สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
100,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
11. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
100,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
12. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
50,0๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
13. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
20๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
14. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
3๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
15. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
15๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค         

16. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าไฟฟ้า สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

45๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๗ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 



 
แบบ  ผด.๒ 

 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหน
ดส่ง
มอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

17. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าไปรษณีย ์ สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

20,๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

18. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

80,๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าครุภัณฑ ์         
19. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

16,0๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

20. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสําหรับ
สํานักงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

17,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

21. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา  

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3,7๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

22. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3,1๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดรายจ่ายอื่น         
23. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล สํานักงาน

ปลัด 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
2๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
24. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติภยัทางถนน
ในช่วงเทศกาลฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

แผนงานป้องกันฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

50,000.00 - - ตกลง
ราคา 

๗ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 
 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 
ลําดับที่ ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา 
 

รายการ/จํานวน(หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  หมวดค่าใช้สอย         
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
สํานักงาน

ปลัด 
ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
928,000 - -    

25. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

200,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

26. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

27. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าอาหารกลางวัน ศพด. สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

408,800 - - สอบ
ราคา 

ต.ค.58-
ก.ย.59 

 

28. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

29. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนวัดเกาะแรต 

สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอด 

30. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนวัดบางปลา 

สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

100,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอด 

  หมวดค่าวัสดุ         
31. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
- ค่าอาหารเสริม (นม ) ศพด. สํานักงาน

ปลัด 
ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
150,643 - - กรณี

พิเศษ 
ต.ค.58-
ก.ย.59 

 

32. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

- ค่าอาหารเสริม (นม ) สังกัดสพฐ. สํานักงาน
ปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

791,392 - - กรณี
พิเศษ 

ต.ค.58-
ก.ย.59 

 

  หมวดค่าใช้สอย         
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
สํานักงาน

ปลัด 
สวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
60,000 - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดับที่ ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา 
 

รายการ/จํานวน(หน่วย) 
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

33. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร ้ สํานักงาน
ปลัด 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

50,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

34. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมดิสิทธิเด็ก
ละสตรี การพนันการขยายตัวทางธุรกิจ
บริการทางเพศ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าใช้สอย         
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 
สํานักงาน

ปลัด 
ส่งเสริมสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน 
570,000      

35. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

36. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ สํานักงาน
ปลัด 

สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

37. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

38. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าวัสดุ         
39. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
- ค่าวัสดุกีฬา สํานักงาน

ปลัด 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

200,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าใช้สอย         

40. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี สํานักงาน
ปลัด 

ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

500,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่ม
จัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  ค่าใช้สอย         
๑. ต.ค.๕8 -

ก.ย.๕9 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 6๐,๐๐๐ - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
  - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสอื 

- ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
- ค่าระวางรถบรรทุก 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร ่
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ 
- ค่าบริการรับใช้ 
- ค่าเบี้ยประกัน 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 
-ค่าติดตั้งประปา 
-ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ 

        

 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่ม
จัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  ค่าใช้สอย         
2. ต.ค.๕8 -

ก.ย.๕9 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 9๐,๐๐๐ - - ตกลง
ราคา 

 
 

 
 

3. ต.ค.๕8 -
ก.ย.๕9 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าเบี้ยเลีย้งในการเดินทาง 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าผ่านทาง 
- ค่าบริการจอดรถ 
- ค่าธรรมเนียมต่างๆฯลฯ 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

4. ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

-โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บ
ภาษี ส่วนการคลัง 

แผนงานบริหารงานคลัง 10,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

5. ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษี 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 30,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

6. ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาํเนินการ
จัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LASS) 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 20,000 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

7. ต.ค.58 – 
30 ก.ย. 

59 

-ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 50,000 - -  ๗ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  ค่าวัสดุ         
8. ต.ค.58 – 30 

ก.ย. 59 
-ค่าวัสดุสาํนักงาน ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 100,000 - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
9. ต.ค.58 – 30 

ก.ย. 59 
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 60,000 - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
๑0. ต.ค.58 – 30 

ก.ย. 59 
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 10,000 - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
11. ต.ค.58 – 30 

ก.ย. 59 
-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 100,000 - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
  ค่าครุภัณฑ ์  แผนงานบริหารงานคลัง       

๑2. ต.ค.58 – 30 
ก.ย. 59 

-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา(18หน้า/นาที) 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 3,700 - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

13. ต.ค.58 – 30 
ก.ย. 59 

-ค่าจัดซื้อแสกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป 

ส่วนการคลัง แผนงานบริหารงานคลัง 3,100      

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 

ลําดับที่ ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  ค่าใช้สอย         
1. ต.ค.๕8 – 

ก.ย.๕9 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ส่วน

สาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 312,๐๐๐ - - ตกลง

ราคา 
๗ จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
2. ต.ค.๕8 – 

ก.ย.๕9 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

ส่วน
สาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข 170,00๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  ค่าวัสดุ         
3. ต.ค.๕8 – 

ก.ย.๕9 
วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วน

สาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 250,๐๐๐ - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
4. ต.ค.๕7 – 

ก.ย.๕8 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วน

สาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 100,๐๐๐ - - ตกลง

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
5. ต.ค.57 –  

ก.ย. 58 
วัสดุอื่น ๆ  ส่วน

สาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 35,๐๐๐ - - สอบ

ราคา 
7 จัดหาตามความ

จําเป็นตลอดปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

  หมวดค่าใช้สอย         
1. ก.พ.๕8-ก.ย.

๕9 
-ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน 

1๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

2.  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพยานและผู้ต้องหา 
- ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล 
- ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา 
- ค่าชดเชยค่าเสยีหายและสินไหมทดแทน
ฯลฯ  

ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

2๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

3. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๓๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าวัสดุ         
4. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ค่าวัสดุสาํนักงาน ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน 

7๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๕ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

7. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

10๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๕ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

8. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

๕ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 



แบบ  ผด.๒ 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

9. ก.พ.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

6๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าครุภัณฑ ์         
10.  - ค่าครุภณัฑ์สํารวจ 

 
ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ชุมชน 

25,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าใช้สอย         
11. ต.ค.๕8-ก.ย.

๕9 
-ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ตกลง
ราคา 

7 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
  -ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

12. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาตดิตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

20๐,๐๐๐.๐๐ - - สอบ
ราคา 

30 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

13. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 

ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

70๐,๐๐๐.๐๐ - - สอบ
ราคา 

60 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

14. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กประปาทรง
แชมเปญ 

ส่วนโยธา แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

ชุมชน 

7๐๐,๐๐๐.๐๐ - - สอบ
ราคา 

30 จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 



แบบ  ผด.๒ 
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

15. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางปลา 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

5๐๐,๐๐๐.๐0 - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

16. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงบริเวณอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลา 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

1๕๐,๐๐๐.0๐ - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

  -ประเภทค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

        

17. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเตมิอาคาร
เอนกประสงค์แบบคสล. หมู่ที่ 1 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

450,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

18. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบแม่น้ําท่าจีน 
หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

500,000 - - สอบ
ราคา 

๓๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

19. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํา
ซัมเมอรส์ หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

150,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

20. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

300,000 - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

21. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4 ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

450,000 - - สอบ
ราคา 

๓๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 



แบบ  ผด.๒ 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

22. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

5๐๐,๐๐๐.๐0 - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

23. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

300,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

24. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 7 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

500,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

25. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองรางหวายหมู่ที่ 8  

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

500,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

26. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

500,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

27. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

456,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

28. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่มเย็น 
หมู่ที่ 12 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

2,700,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 
 



 
 

แบบ  ผด.๒ 
 

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ตําบลบางปลา  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

ลําดั
บที่ 

ช่วงเวลาที่
ต้องเริ่มจัดหา 

 
รายการ/จํานวน(หน่วย) 

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
วิธีจัดหา 

กําหนด
ส่งมอบ
(วัน) 

 
หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวน(บาท) ประเภท จํานวน(บาท) 

29. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมายกระดับถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน สาย 8  
หมู่ที่14 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

763,๐๐๐.๐0 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

30. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 15 จํานวน 2 ช่วง 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

494,000 - - สอบ
ราคา 

6๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

31. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางปลา หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

350,000 - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

32. ต.ค.๕8-ก.ย.
๕9 

-ค่าจ้างเหมาลงหินคลุก/ลูกรัง ภายในตําบล
บางปลา 

ส่วนโยธา แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ 

งานไฟฟ้าและถนน 

1,000,000 - - สอบ
ราคา 

3๐ จัดหาตามความ
จําเป็นตลอดปี 

 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
เรื่อง     ประกาศใช้แผนการจั

-------------------------------------------------------
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
30 กันยายน พ.ศ.2559 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา   จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุสําหรับข้อบัญญัติงบประมา
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือเป็นแนวทางใน
 
 
 
    ประกาศ    
 

     
 

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็นแผนการจัดหาพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา   จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุสําหรับข้อบัญญัติงบประมา
เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

    ณ   วันท่ี     1     เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕9  

 

       (นายอู๋  ภาสุวเกียรติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 

2559 

ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบ ผด.1และผด.2 
1 ตุลาคม พ.ศ.2558  ถึง  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา   จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุสําหรับข้อบัญญัติงบประมาณ
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 


