
                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

1 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -วสัดุส านักงาน ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

120,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

2 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้าน

งานครัวของส านักงาน 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

40,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

3 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

ยานพาหนะขนส่ง 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

100,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

4 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 ค่าจัดซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ

และหล่อลืน่   

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

270,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

5 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

การเกษตร 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

3,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 



                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

6 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณา

และเผยแพร่  

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

110,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

7 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

คอมพวิเตอร์ 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

50,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

8 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน

(เคร่ืองปรับอากาศ) 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

28,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

9 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน(พดัลมตั้ง

พืน้) 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

3,720 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนงัสาเรง 



 

                                                                                      แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

10 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวทิยุ(ชุดเคร่ืองเสียง

เคลือ่นที่แบบลากจูง)  

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

6,800 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

11 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวคัรุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว (ตู้ท าน า้

เยน็)MAX COOL 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

5,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

12 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส านักปลดั -แผนงานสังคมสงเคราะห์       

-งานสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 

70,000 - - ตกลงราคา 15 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

 13 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์

โครงการจัดซ้ือรถกู้ชีพ

กู้ภัยฉุกเฉิน 

ส านักปลดั -แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

  -งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอคัคีภัย 

1,200,000.- - - ตกลงราคา 60 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

14 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ค่าจัดซ้ือวคัรุภัณฑ์อืน่

โครงการจัดท าเวทีโครง

เหลก็ 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

100,000 - - ตกลงราคา 15 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

 

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

15 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -วสัดุส านักงาน เช่น

กระดาษ,ปากกาฯลฯ 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั 

50,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

16 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ เช่นป้ายไวนิล 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั  

10,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

17 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั  

70,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

18 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -เก้าอีส้ านักงาน             

จ านวน 5 ตัว 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั 

12,400.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนงัสาเรง 



 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

19  1 ต.ค58-30 ก.ย 59 ตู้ 2 บานเลือ่นทบึ 2 ตู้        

ตู้ 2บานเลือ่นกระจก 2ตู้ 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั 

19,360.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

20 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 -ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์    

–เคร่ืองคอมพวิเตอร์        

-เคร่ืองส ารองไฟ 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั 

30,000 - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

21 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุส านักงาน  ส่วน

การศึกษา  

แผนงานการศึกษา  45,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

22 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุงานบ้านงานครัว ส่วน

การศึกษา  

แผนงานการศึกษา 25,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

 

         (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                        (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

23 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 25,000 - - ตกลงราคา 15 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

24 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 25,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

25 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 ค่าอาหารเสริม(นม) ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 1,804,470 - - ตกลงราคา ตลอด

เทอม 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

26 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 ค่าอาหารกลางวนัเด็ก

นักเรียน 

ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 341,600 - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



  

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

27 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 โครงการติดตั้งเหลก็ดัด

อาคาร ศพด. 

ส่วน

การศึกษา 

-แผนงานการศึกษา        78,000 - - ตกลงราคา 45 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

28 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 โครงการเจาะบาดาล

ศพด. 

ส่วน

การศึกษา 

-แผนงานการศึกษา 30,000 - - ตกลงราคา 45 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

29 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 โครงการติดตั้งแทง็ค์น า้

ศพด. 

ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 20,000 - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

30 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 โครงการก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ 

ส่วน

การศึกษา 

แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 

492,000.- - - พเิศษ 120 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

31 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุส านักงาน กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

25,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

32 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

100,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

33 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

200,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

                                                                                                                                                                                                                                 

                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

34 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุน า้มันเช้ือเพลงิและ

หล่อลืน่ 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

35 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุการเกษตร กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

36 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

35,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

37 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

40,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

38 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 เก้าอีส้ านักงาน            

จ านวน 4 ตัว 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน          -งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ส านักงาน 

9,920.- - - ตกลงราคา 15 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

 

 



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

39 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 เคร่ืองสูบน า้ แบบ

อตัโนมัติ จ านวน 1 

เคร่ือง 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน            -

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

การเกษตร                              

5,500.- - - ตกลงราคา 15 มี.ค 59-เม.ย

59 

40 1 ต.ค58-30 ก.ย 59 ป๊ัมซับเมิร์ส 2 แรงม้า

พร้อมติดตั้ง จ านวน1 

เคร่ือง 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

28,355.- - - ตกลงราคา 15 มี.ค 59-เม.ย

59 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่อง

เร่ิมจัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

41 1 ต.ค58-30 ก.ย 

59 

เคร่ืองพมิพ์ Multifunction

ชนิดเลเซอร์/LED สี 

จ านวน 1 เคร่ือง 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

19,000.-   ตกลงราคา 15 พ.ย 58-ธ.ค58 

42 1 ต.ค58-ก.ย 59 กระจกโค้งจราจร สแตน

เลส ขนาด 24 นิว้ 

ConvexTraffic Mirror 

พร้อมติดตั้ง จ านวน 7 ชุด 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน   -งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑอืน่ๆ 

84,000.- - - ตกลงราคา 30 เม.ย 59-พ.ค

59 

  

 



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่อง

เร่ิมจัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของ

เงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

43 1 ต.ค58- ก.ย 59 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 122 ม.หนา 0.15 ม. 

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 488 

ตร.ม. ณ ซอยมัสยดิ

ตันหยง หมู่ที ่3 บ้านตารา

แดะ 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน               

-งบลงทุน ค่าทีด่ินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

385,500.- - - วธีิพเิศษ 88 ก.พ59-เม.ย59 

 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่อง

เร่ิมจัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของ

เงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

44 1 ต.ค58- ก.ย 59 โครงการเสริมผวิลาดยาง

Asphaltkc Concrete กว้าง

4.00 ม.ยาว 375 ม. หนา 

0.04 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 1,500 ตร.ม. ณ ซอย

ปอเนาะ หมู่ที ่4 บ้านตะโล๊ะ

สาล ี

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน               

–งบลงทุน ค่าทีด่ินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

570,000.- - - วธีิพเิศษ 102 ม.ค 59-เม.ย 

59 

  



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่อง

เร่ิมจัดท า 

รายการ/จ านวน/

(หน่วยงาน) 

หน่วยงาน

เจ้าของ

เงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง

มอบ(วนั) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

45 1 ต.ค58- ก.ย 59 โครงการวางท่อลอดกลม 

คสล.ศก.0.80 ม.จ านวน 

120 ท่อน พร้อมบ่อพกั 

จ านวน 5 ชุด และRC 

Headwall จ านวน 1 ชุด ณ 

หมู่ที ่1 บ้านพงยอืไร 

กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบ าบัดน า้เสีย                 

- งบลงทุน ค่าทีด่ินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

 

437,000.- - - วธีิพเิศษ 90 มี.ค 59-พ.ค 

59 

 



  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                          ผู้อ านวยการกองคลงั รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

เอกสารหมายเลข 2 

 



 


