
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ขององค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

 

ลําดับ
ที่ 

 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 
หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
วิธีจัดหา 

กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
จํานวน

เงิน 

1 ต.ค.58 – ก.ย.59 ค�าจ�างเหมาบริหารทําการอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

2 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าวารสารหนังสือพิมพ.และ
สิ่งพิมพ.ต�างๆ 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

15,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 
 

3 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าจ�างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

108,000 - - ตกลงราคา 30 วัน 
 

4 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าโฆษณาและเผยแพร�ผลงาน
ของ อบต. 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

5 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าจ�างเหมาบุคคลทําการอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

216,000 - - ตกลงราคา 30 วัน 
 

6 ต.ค.58 – ก.ย.59 ค�าบริการเช�าพื้นที่จัดเก็บ
เว็บไซต. 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 12,000 - - ตกลงราคา 365 วัน 

 

7 ต.ค.58 – ก.ย.59 ค�ารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ฯลฯ 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

25,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

8 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท�องถิ่น 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

 

 

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

9 ต.ค.58 –ก.ย.59 
ค�าของขวัญ ของรางวัล สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 10,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 
 

10 ต.ค.58 –ก.ย.59 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ
เลือกตั้งผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกภาท�องถิ่นหรือเลือกตั้ง
ซ�อม 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

11 ต.ค.58 –ก.ย.59 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

12 
ต.ค.58 –ก.ย.59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
120,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

13 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ. 

สนง.ปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

56,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

14 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าใช�จ�ายโครงการปFองกันและ
ควบคุมไฟปHา 

สนง.ปลัด แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

15 ต.ค.58 – ก.ย.59 
ค�าใช�จ�ายโครงการปFองกันและ
ควบคุมไข�เลือดออก 

สนง.ปลัด แผนงาน
สาธารณสุข 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 
 

16 ต.ค.58 – ก.ย.59 วัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย. สนง.ปลัด แผนงาน
สาธารณสุข 

15,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 
 

 

 

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

17 ต.ค.59 –พ.ย.59 ค�าจัดซื้อโตJะทํางานเหล็ก 7 
ลิ้นชักพร�อมเก�าอี้ 

สนง.ปลัด แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

6,600 - - ตกลงราคา 5 วัน  

18 
ต.ค.58 -ก.ย.59 ค�าจ�างเหมาบริการทําการอย�าง

ใดอย�างหนึ่ง ฯลฯ 
กองคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

19 ต.ค.58–มี.ค.59 ,  
เม.ย.59–ก.ย.59  

ค�าจ�างเหมาบริการบุคคลทําการ
อย�างใดอย�างหนึ่ง 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 108,000 - - ตกลงราคา 30 วัน  

20 ต.ค.58-ก.ย.59 ค�าใช�จ�ายโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย.สิน 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 324,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

21  ต.ค.58-ก.ย.59 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองคลัง งานบริหารงานคลัง 20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

22 ต.ค.58 –ก.ย.59 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ. 

กองคลัง งานบริหารงานคลัง 16,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

23 ต.ค.58 -มี.ค.59, 

เม.ย.59-ก.ย.59 

ค�าจ�างเหมาบุคคลทําการอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง ฯลฯ 

กองช�าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

548,000 - - ตกลงราคา 30วัน  

24 ต.ค.58 - ก.ย. 59 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ. 

กองช�าง แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

36,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

25 ต.ค. 58 โครงการสืบสารประเพณีสารท
เดือนสิบ 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 15,000   ตกลงราคา 5 วัน  

 

 



 
 

แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

26 
ต.ค.58–มี.ค. 59 ค�าจ�างเหมาบุคคลเพื่อทําการ

อย�างใดอย�างหนึ่ง 
ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน

การศึกษา 
108,000 - - ตกลงราคา 30 วัน  

27 
ต.ค. 58 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม

ครุภัณฑ. 
ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน

การศึกษา 
5,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

28 
ต.ค.58–พ.ค. 
58 

อาหารเสริมนม ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน
การศึกษา 

1,354,236 - - สอบราคา   

29 

ต.ค. 58 โครงการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการ
แข�งขันเรือยาวเพียว ชิงถ�วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

30 

ต.ค.58 - ก.ย.59 ค�าจ�างเหมาบริการอย�างใดอย�าง
หนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน.กับ 
อบต.บ�านตูล  

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 
 
 



แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

31 ต.ค. 58–มี.ค.59, 

เม.ย. 59-ก.ย.59 

 

ค�าจ�างเหมาบุคคลทําอย�างใด
อย�างหนึ่ง เพื่อเกิดประโยชน.กับ
องค.การบริหารส�วนตําบลบ�าน
ตูล  

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

39,960 

39,960 

- - ตกลงราคา 30 วัน  

32 ต.ค.58–ก.ย.59 ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของทางราชการ 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

33 ต.ค.58–ก.ย. 59 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

10,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

34 ต.ค.58-พ.ย.58 ค�าวัสดุสํานักงาน ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

35 ต.ค.58 -ส.ค.59 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ. 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

     
 
 
 



แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

36 พ.ย.58 – มี.ค.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการสร�างส�วนร�วม
ปFองกันทุจริตใน อบต.บ�านตูล 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

1,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

37 
พ.ย.58 – ก.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของสตรีในการเมือง
ระดับท�องถิ่น 

สนง.ปลัด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห. 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

38 
พ.ย.58 – ก.ย.

59 
ค�าใช�จ�ายโครงการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

39 
พ.ย.58 – ก.ย.

59 
ค�าใช�จ�ายโครงการศึกษา พัฒนา 
และปลูกปHาพรุบ�านควนเงิน 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
100,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

40 พ.ย.58 –ธ.ค.
59 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร� กองคลัง งานบริหารงาน
คลัง 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

41 1 - 30  พ.ย.  58 

1 - 31  ธ.ค.  58 

1  - 29  ก.พ.  59 

1 - 30  เม.ย.  59 
1 - 30  มิ.ย.  59 

1 - 31  ส.ค. 59 

1 - 30  ก.ย. 59 

ค�าจ�างเหมาบริการทําการอย�าง
ใดอย�างหนึ่ง ฯลฯ 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

200,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 



แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

42 1 - 30  พ.ย.  58 

1 - 31  ม.ค.  59 

1 - 31  มี.ค.  59 

1 - 31  พ.ค.  59 

1 - 30  มิ.ย.  59 

1 - 31  ก.ค. 59 

1 - 30  ก.ย. 59 
 - ก.ย.59 

วัสดุก�อสร�าง กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1,333,432 - - ตกลงราคา 5 วัน  

43 1 - 30  พ.ย. 
585  

ค�าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า แบบข�อ
แข็ง 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

19,000 - - ตกลงราคา 15 วัน  

44 1 - 30  พ.ย.  58 

1 - 29 ก.พ. 59 

1 - 30  เม.ย. 59 

1 - 30  มิ.ย. 59 

1 - 30  ก.ย. 59.5 

วัสดุอื่นๆ กองช�าง แผนงานการ
พาณิชย. 

150,000 - - ตกลงราคา 5  วัน  

45 พ.ย. 58 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

75,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 

 

 



แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

46 พ.ย.58-มี.ค.59, 

พ.ค.59-ก.ย.59 

ค�ารถรับ–ส�งเด็กนักเรียนที่อยู�
ห�างไกล ยากไร�  

-ภาคเรียนที่ 2/58 

-ภาคเรียนที่ 1/59 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา  

67,500 

67,500 

 

- - ตกลงราคา 7 วัน  

47 พ.ย.58–เม.ย.59 

พ.ค.59-ก.ย.59 

โครงการอาหารกลางวัน ให�แก�
ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก 

- ภาคเรยีนที่ 2/58 
- ภาคเรยีนที่ 1/59 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

464,800 - - สอบราคา 1 เทอม.  

48 พ.ย.58-มี.ค.59, 

พ.ค.59-ก.ย.59 

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการ
จัดการเรียนการศึกษาตั้งแต�ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-ภาคเรียนที่ 2/58 

-ภาคเรียนที่ 1/59 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อน
วัยเรียนแล
ประถมศึกษา 

95,000 

95,000 

- - ตกลงราคา 7 วัน  

49 พ.ย.58–เม.ย.59, 

พ.ค.59-ก.ย.59 

โครงการอาหารกลางวัน ให�แก�
โรงเรียนอนุบาล อบต.บ�านตูล 

- ภาคเรยีนที่ 2/58 
- ภาคเรยีนที่ 1/59 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

240,000 

 

- - สอบราคา 30 วัน  

 



 
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

50 พ.ย.58–ก.ย.
59 

โครงการปFองกันและแก�ไข
ปOญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

51 พ.ย.58–ก.ย.
59 

โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปOญญาท�องถิ่นให�กับเด็ก
นักเรียนแลเยาวชน 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน   

52 พ.ย.59–ก.ย.
59 

อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
อนุบาล  

- ภาคเรยีนที่ 2/5 
- ภาคเรยีนที่ 1/59 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อน
วัยเรียนแล
ประถมศึกษา 

190,000 

190,000 

- - สอบราคา 260 วัน  

53 พ.ย.58–ก.ย.59 วัสดุคอมพิวเตอร. ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

5,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 
 
 
 
 
 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

54 ธ.ค.58 , เม.ย.
59 ,ส.ค.59 

ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของทางราชการฯลฯ 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

55 ธ.ค.58 , เม.ย.
59 , ส.ค.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการปลูกปHาเฉลิม
พระเกียรติ 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

56 ธ.ค.58 , เม.ย.
59 , ส.ค.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการปลูกหญ�า
แฝก 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

57 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัสดุสํานักงาน สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

120,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

58 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัสดุไฟฟFาและวิทยุ สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

8,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

59 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัดสุงานบ�านงานครัว สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

25,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

60 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

60,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

61 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัสดุการเกษตร สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

5,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

62 1–31 ธ.ค. 58 
1–29 มี.ค. 59 
1–30 มิ.ย. 59 
1–30 ก.ย. 59 

วัสดุคอมพิวเตอร. สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

45,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

63 
ธ.ค.58 , ม.ค.
59 , เม.ย.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการตั้งจุดตรวจ/
สายตรวจชุมชน 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 
5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

64 
ธ.ค.58 , ม.ค.
59 , เม.ย.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการปFองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท�องถนน 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 
20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

 

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

65 
ธ.ค.58 – ก.พ.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการรณรงค.
ปFองกันและแก�ไขปOญหายาเสพ
ติด 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

66 
ธ.ค.58 – พ.ค.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริมกลุ�ม
อาชีพต�างๆ ที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย 

สนง.ปลัด 

แผนงาน
การเกษตร 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

67 
ธ.ค.58 – ก.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย.บริการและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

สนง.ปลัด 

แผนงาน
การเกษตร 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

68 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 29  ก.พ.  59 

1 - 31  พ.ค. 59 

1 - 31  ส.ค. 59 

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

69 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 30  เม.ย. 59 

1 - 31  ก.ค. 59-  

วัสดุไฟฟFาและวิทยุ กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

40,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

70 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 31  มี.ค.  59 

1 - 30  มิ.ย.  59 

1 - 31  ส.ค.  59 

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

40,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

71 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 31  มี.ค.  59 

1 - 30  มิ.ย.  59 

1 - 31  ส.ค.  59 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

150,000 - - ตกลงราคา 30 วัน  

72 1 - 31  ธ.ค.  
58 

ค�าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟFา 
ขนาด 5 นิ้ว 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

6,000 - - ตกลงราคา 15 วัน  

73 1 - 31  ธ.ค.  
58 

ค�าจัดซื้อสว�านไฟฟFา ขนาด ½ 
นิ้ว 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

10,000 - - ตกลงราคา 15 วัน  

74 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 31  มี.ค. 59 

1 - 31  พ.ค. 59 

1 - 31  ก.ค. 59 

ค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ กองช�าง แผนงานการ
พาณิชย. 

50,000 - - ตกลงราคา 7  วัน  

75 1 - 31  ธ.ค.  58 

1 - 30 เม.ย. 59 

1 - 31  ก.ค. 59 

1 - 30  ก.ย. 59.5 

วัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย. กองช�าง แผนงานการ
พาณิชย. 

150,000 - - ตกลงราคา 15  วัน  

76 ธ.ค. 58 วัสดุสํานักงาน ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศึกษา 10,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

77 ม.ค.59 – มี.ค.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

สนง.ปลัด แผนงานสังคม
สงเคราะห. 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

78 
ม.ค.59 – มิ.ย.

59 
ค�าใช�จ�ายโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิ่น 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

79 
ม.ค.59 – มิ.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการจัดทําเวที
ประชาพิจารณ.การมีส�วนร�วม
ของประชาชนฯ 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

80 
ม.ค.59 – พ.ค.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุง แผนชุมชน 

สนง.ปลัด 
 

แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

81 ม.ค. 59 
พ.ค. 59 
ส.ค. 59 

วัสดุสํานักงาน กองคลัง งานบริหารงาน
คลัง 

48,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

82 
ม.ค. 59 
พ.ค. 59 
ส.ค. 59 

วัสดุคอมพิวเตอร. กองคลัง งานบริหารงาน
คลัง 

30,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

83 

1 - 31  ม.ค. 59 

1 - 31  พ.ค. 59 

1 - 31  ส.ค. 59 

วัสดุสํานักงาน 

 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

30,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

84 1 - 31  ม.ค.  59 

1 - 30  เม.ย.  59 

1 - 31  ส.ค.  59-. 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร� กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

85 1 - 31  ม.ค.  59 

1 - 31  พ.ค.  59 

1 - 31  ก.ค. 5958 
- ก.ย.59 

วัสดุคอมพิวเตอร. กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

86 1-31 ม.ค. 59 ค�าโครงการติดตั้งกระจกโค�งโพ
ลีคาร.บอเน็ต หมู�ที่  1,2,4 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

42,800 - - ตกลงราคา 15 วัน  

87 1-31 ม.ค.59 

9 - ส.ค.59 

โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยกบ�อล�อลําทับ 
– สุสานทุ�งโพธิ์ หมู�ที่  2 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

150,000 - - สอบราคา 30 วัน  

88 1-31 ม.ค. 59 
1-30 เม.ย. 59 
1-31 ก.ค. 59 

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม กองช�าง แผนงานการ
พาณิชย. 

20,000 - - ตกลงราคา 7  วัน  

89 1-31 ม.ค. 59 
 
 
.ย.59 

ค�าโครงการติดตั้งระบบถังกรอง
ประปาพร�อมอุปกรณ.  จํานวน  
1  ชุด พร�อมเปHาล�างบ�อบาดาล  
หมู�ที่  2 

กองช�าง แผนงานการ
พาณิชย. 

74,000 - - ตกลงราคา 30  วัน  

 

  



   แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

90 ม.ค. 59 โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ส�วนการศึกษาฯ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

80,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

91 ม.ค. 59         โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�ม
องค.กรประชาชนจัดอบรมพิธีกร
ทางศาสนา 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานกาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

92 ม.ค.59-ก.ย.59 ค�าใช�จ�ายโครงการงานประเพณี
วัฒนธรรมท�องถิ่น 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

93 ม.ค.59 โครงการงานวันเด็ก ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

45,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

94 ม.ค.59–ก.พ.59 โครงการส�งเสริมการเรียนรู�จาก
ปราชญ.ชาวบ�าน 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

3,500 - - ตกลงราคา 7 วัน  

95 ม.ค.59-ก.พ.59 ค�าจัดซื้อโตJะทํางานเหล็ก 
จํานวน 4 ลิ้นชัก พร�อมเก�าอี้  

ส�วนการศึกษาฯ 
งานระดับก�อนวยัเรียน
แลประถมศึกษา 

10,000 - - ตกลงราคา 15 วัน  

96 ม.ค.59-ก.พ.59 ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร� 
ค�าจัดซื้อโทรทัศน. แอล อี ดี  

ส�วนการศึกษาฯ 
งานระดับก�อนวยัเรียน
แลประถมศึกษา 

13,000 - - ตกลงราคา 15 วัน  

 

    



 แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

97 ก.พ.59 – พ.ค.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการให�ความรู�ใน
การส�งเสริมสุขภาพและปFองกัน
โรค 

สนง.ปลัด แผนงาน
สาธารณสุข 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

98 ก.พ.59 – ก.ย.
59 

ค�าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

1,000,000 - - สอบราคา 60 วัน  

99 1-29 ก.พ. 59 

.59 - มิ.ย.59 

ค�าโครงการก�อสร�างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสายบ�านลานช�าง 
–หนองยาวออก หมู�ที่  3 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

240,000 - - สอบราคา 30 วัน  

100 ก.พ. 59 วัสดุกีฬา 
ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริม
กิจกรรมกีฬาหมู�บ�านสําหรับ
จัดซื้อวัสดุกีฬา 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานกาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

60,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

101 ก.พ. 59 โครงการร�วมการแข�งขันกีฬา
สานสัมพันธ. 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

102 ก.พ. 59 โครงการส�งเสริมการประกอบ
อาหารไทย 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

2,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

103 ก.พ.59–มี.ค.59 วัสดุการศึกษา ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  



 

    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

104 มี.ค.59 – มิ.ย.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

105 
มี.ค.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการสนับสนุน
ส�งเสริมการจัดงานวันท�องถิ่น
ไทย 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 15,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

106 
มี.ค.59 – มิ.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการฝWกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครปFองกันภัย
ฝHายพลเรือน 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความ 
สงบภายใน 

50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

107 
มี.ค.59 – เม.ย.

59 
ค�าจัดซื้อถังน้ําพลาสติก ขนาด 
200ลิตร จํานวน 50 ถัง 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 
32,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 

 

108 
มี.ค.59 – เม.ย.

59 
ค�าจัดซื้อสายส�งน้ําดับเพลิง 

สนง.ปลัด แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 
20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน 

 

109 1-31 มี.ค. 59 

9 - ก.พ.59 

ค�าใช�จ�ายในโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟFาสาธารณะในพื้นที่ หมู�ที่ 1 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

127,000 - - สอบราคา 30 วัน  

 

 

 



 

    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

110 1-31 มี.ค. 59 

 ส.ค.59 

ค�าโครงการก�อสร�างปFาย
องค.การบริหารส�วนตําบลบ�าน
ตูล  หมู�ที่  4 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

300,000 - - สอบราคา 60 วัน  

111  มี.ค. 59 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา ( วันมาฆบูชา ) 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

112  มี.ค. 59 โครงการประเพณีมาฆบูชาแห�
ผ�าขึ้นธาตุ 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

113 มี.ค.59 ค�าใช�จ�ายโครงการก�าวแรกแห�ง
ความสําเร็จ 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

25,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

114 มี.ค.59-พ.ค.59 โครงการผลิตสื่อ ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

115 มี.ค.59 โครงการสนับสนุนการจัดการ
แข�งขันทักษะ 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

116 มี.ค.59–พ.ค.59 วัสดุไฟฟFาและวิทยุ ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

15,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

117 มี.ค.59–เม.ย.59 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและประถม 

ศึกษา 

3,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

 



    แบบ ผด.2 
แผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลบ%านตูล 

ลําดับ
ที่ 

ช!วงเวลาที่ 
ต%องเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวนหน!วย 

หน!วยงาน
เจ%าของ

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

วิธีจัดหา 
กําหนด 
ส!งมอบ 
(วัน) 

หมาย
เหตุ 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ประเภท 
 

จํานวน
เงิน 

118 
เม.ย.59 –มิ.ย.59 

ค�าใช�จ�ายโครงการพบปะ
ผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคม 

สนง.ปลัด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห. 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

119 1-30 เม.ย.  59  ค�าใช�จ�ายในโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟFาสาธารณะในพื้นที่ หมู�ที่ 4  

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

22,400 - - ตกลงราคา 15 วัน  

120 1-30 เม.ย.  59 

 - เม.ย.59 

ค�าโครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ยาว – บ�านปลวกขาว หมู�ที่  5 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

300,000 - - สอบราคา 30 วัน  

121 เม.ย. 59 วัสดุคอมพิวเตอร. ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน
การศึกษา 

15,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

122 เม.ย. 59 โครงการประเพณีวันสงกรานต. ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

  75,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

123 เม.ย.59-พ.ค.59 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาล 
 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

20,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

124 เม.ย.59-พ.ค.59 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาของศูนย.พัฒนาเด็กเลก็ 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนแล
ประถมศึกษา 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  
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125 
เม.ย.59 -มิ.ย.59 โครงการประกันคุณภาพภายใน ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด

ระดับ 
5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

126 
เม.ย.59–พ.ค.59 ค�าวัสดุก�อสร�าง ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย

เรียนและประถม 
ศึกษา 

30,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

127 
พ.ค.59 – ก.ย.

59 
ค�าใช�จ�ายโครงการปกปFอง
สถาบันสําคัญชองชาติ 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

128 พ.ค.59 – ส.ค. 
59 

ค�าจ�างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
การจัดการระบบต�างๆฯลฯ 

สนง.ปลัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

25,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

129 พ.ค.59 – มิ.ย.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการปFองกันและ
แก�ไขปOญหาครอบครัว 

สนง.ปลัด แผนงานสังคม
สงเคราะห. 

10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

130 พ.ค.59 – ส.ค.
59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริม
สวัสดิการทางสังคมเคราะห. 

สนง.ปลัด แผนงานสังคม
สงเคราะห. 

15,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
 

131 
พ.ค.59 – ก.ค.

59 
ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

132 
พ.ค.59 – ส.ค.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการส�งเสริมการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว.เศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สนง.ปลัด 

แผนงาน
การเกษตร 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 
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133 
 

1 - 31  พ.ค.  
59 

.59 - มิ.ย.59 

ค�าใช�จ�ายในการติดตั้งโคมไฟฟFา
สาธารณะริมถนนสายบ�อล�อลํา
ทับ – ปลวกขาว  หมู�ที่ 5 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

36,700 - - ตกลงราคา 7 วัน  

134 1-31 พ.ค. 59 

59 - เม.ย.59 

ค�าโครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน�า
สถานีรถไฟบ�านตูล – บ�านครู
คํานึง หมู�ที่  1  

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

190,000 - - สอบราคา 30 วัน  

135 พ.ค. 59 โครงการปฐมนิเทศผู�ปกครอง ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

136 พ.ค.59-มิ.ย.59 ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและประถม 

ศึกษา 

15,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

137 
มิ.ย.59 – ก.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการศูนย.พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลบ�าน
ตูล 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
10,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

138 
มิ.ย.59 – ก.ย.

59 

ค�าใช�จ�ายโครงการเสริมสร�าง
สํานึกความเปXนพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

สนง.ปลัด แผนงานสร�าง
ความเข็มแข�งของ

ชุมชน 
30,000 - - ตกลงราคา 7 วัน 

 

139 1-30 มิ.ย. 59 

ค.59 - ส.ค.59 

ค�าก�อสร�างโรงจอดรถ องค.การ
บริหารส�วนตําบลบ�านตูล หมู�ที่  
4 

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

323,000 - - สอบราคา 60 วัน  
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140 1-30 มิ.ย. 59 

.59 

โครงการปรับปรุงหน�าวัดวังกลม 
–   หัวสะพาน (หมู�ที่  6 ต.ชะ
อวด )  

กองช�าง แผนงานเคหะ
และชุมชน 

240,000 - - สอบราคา 30 วัน  

141 มิ.ย.  59 โครงการแข�งขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียน เยาวชนและประชาชน
ตําบลบ�านตูล 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

330,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

142 มิ.ย.58–ก.ค. 59 โครงการจัดทําศูนย.การเรียนรู�
สําหรับเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและประถม 
ศึกษา 

50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

143 มิ.ย.59 โครงการปลอดขวดนมน้ําอัดลม 
ลูกอมและขนมกรุบกรอบ 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

2,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

144 มิ.ย.59 โครงการวัยใส ใส�ใจสุขภาพ ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

1,500 - - ตกลงราคา 7 วัน  
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145 ก.ค.  59 โครงการร�วมการแข�งขันกีฬา
ระดับอําเภอ จังหวัด 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

100,000 - - ตกลงราคา 5 วัน  

146 ก.ค.  59 โครงการเข�าร�วมงานดอกจูด
บาน 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
งานศาสนา
วัฒนธรรมท�องถิ่น 

100,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

147 31  ก.ค.  59 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา ( วันเข�าพรรษา ) 

ส�วนการศึกษาฯ แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

5,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

148 ก.ค.58– ส.ค. 59 โครงการในการพัฒนาการ
เรียนรู�ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนอนุบาล อบต.บ�านตูล 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

80,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

149 ก.ค.58– ส.ค. 59 โครงการในการพัฒนาการ
เรียนรู�อาเซียนศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาล อบต.บ�านตูล 

ส�วนการศึกษาฯ งานระดับก�อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

50,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  
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150 ก.ค.-ก.ย.59 โครงการศึกษานอกสถานที่ ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�กําหนด
ระดับ 

20,000 - - ตกลงราคา 7 วัน  

151 ก.ค.59 โครงการสืบสานประเพณีวัน
เข�าพรรษา 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

5,000 - - ตกลงราคา 7  วัน  

152 ก.ค.59–ส.ค.59 โครงการอบรมและศึกษานอก
สถานที่ 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

30,000 - - ตกลงราคา 7  วัน  

153 ก.ย.59 โครงการสืบสานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 

ส�วนการศึกษาฯ งานศึกษาไม�
กําหนดระดับ 

17,000 - - ตกลงราคา 7  วัน  
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