
                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

  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.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุส านักงาน ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

120,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

2 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้าน

งานครัวของส านักงาน 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

30,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

3 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

ยานพาหนะขนส่ง 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

50,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

4 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิ

และหล่อลืน่   

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

270,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

5 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

การเกษตร 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานทัว่ไป 

3,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



  

                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณา

และเผยแพร่  

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

50,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

7 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือวสัดุ

คอมพวิเตอร์ 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

50,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

8 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์           

(เก้าอีส้ านักงาน) 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

14,880.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

9 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์

ส านักงาน(ตู้เหลก็) 

ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

10,080.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



 

                                                                                      แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าวสัดุก่อสร้าง  ส านักปลดั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานทัว่ไป 

150,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

11 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุส านักงาน กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหางานคลงั 

100,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

12 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

กองคลงั -แผนงานสังคมสงเคราะห์       

-งานบริหารงานคลงั 

10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

 

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป 

 -งานบริหารงานคลงั 

70,000.- - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

14 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์            

(เก้าอีต้้อนรับ) 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหารงานคลงั 

4,800.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

15 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์          

(เก้าอีส้ านักงาน) 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหารงานคลงั 

9,920.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

16 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์  

(เคร่ืองปรับอากาศ)                               

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป       

-งานบริหารงานคลงั 

28,000.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

 



           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

17 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์           

(ตู้เกบ็เอกสารบานเลื่อน) 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั 

9,000.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

18 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์           

(ตู้บานเลือ่นกระจก) 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั  

30,240.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

19 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์           

(ตู้บานเลือ่นทบึ) 

กองคลงั -แผนงานบริหารทัว่ไป  

-งานบริหางานคลงั  

9,280.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

20 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 วสัดุส านักงาน กอง

การศึกษา 

-แผนงานการศึกษา 

-งานบริหารทัว่ไป

40,000.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 



เกีย่วกบัการศึกษา 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

21 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา 

-งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการศึกษา 

10,000.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

22 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา 

-งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการศึกษา 

20,000 - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

23 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา 

-งานบริหารทัว่ไป

10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง



เกีย่วกบัการศึกษา ปีงบประมาณ 

 

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

              แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

24 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา        

- งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการศึกษา 

1,594,280.- - - กรณพีเิศษ ตลอด

เทอม 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

25 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ค่าอาหารเด็กวยัเรียน กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา        

- งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการศึกษา 

245,000 - - วธีิพเิศษ ตลอด

เทอม 

ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 



26 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา        

- งานบริหารทัว่ไป

เกีย่วกบัการศึกษา 

4,960.- - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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.ค59-30 ก.ย 60 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน

สถานศึกษาค่าจัดการ

เรียนการสอน 

กอง

การศึกษา 

-แผนงานการศึกษา        

-บริหารทัว่ไป 

85,000 - - ตกลงราคา 30 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

28 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุส านักงาน กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง



-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับ

เคหะและชุมชน 

ปีงบประมาณ 

29 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน 

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

100,000 - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

30 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 วสัดุก่อสร้าง กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

200,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

31 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 วสัดุน า้มันเช้ืองเพลงิ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง



และหล่อลืน่ -งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

ปีงบประมาณ 

32 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 วสัดุการเกษตร กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

10,000 - - ตกลงราคา 7 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

33 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

35,000 - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 



เคหะและชุมชน 

34 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -วสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

50,000 - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

35 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -ป๊ัมซับเมิร์ส 2 แรงม้า

พร้อมติดตั้ง 

 จ านวน 1 ชุด 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

28,355.- - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 



36 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -เข็มขัดหนังส าหรับปีน

เสาไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน 

7,500.- - - ตกลงราคา 10 ตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ 

37 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.กว้าง4.00 ม.ยาว 

182.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

728 ตร.ม.พร้อมคันหิน

ขอบทางยาว 120.00 ม. 

ณ สนามกฬีาต าบล ม.2 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน 

592,200.- - - ตกลงราคา 90 ม.ค60-เม.ย60 

 

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

                                                                                                                                                                                                                                                 

            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม รายการ/จ านวน/ หน่วยงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วธีิจัดหา ก าหนดส่ง หมายเหตุ 



ที่ จัดท า (หน่วยงาน) เจ้าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน

(บาท) 

มอบ(วนั) 

38 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 -โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 

198.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 

594 ตร.ม.พร้อมฝาคู

ระบายน า้ กว้าง 1.00 ม.

ยาว 120.00 ม.  ณ ซอย

พงยอืไร 1 หมู่ 1 

กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน                              

610,000.- - - ตกลงราคา 90 ม.ค60- เม.ย

60 

 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 



แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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) 

39 1 ต.ค59-30 ก.ย 

60 

โ ค ร ง ก า ร ขุ ด เ จ า ะ บ่ อ

บาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว

(ท่อ PVC.ช้ัน 13.5)โดย

ได้ปริมาณน ้าไม่น้อยกว่า

7-10 ลบ.ม/ชม จ านวน 1 

บ่อ ณ หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุ

โรง 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน 

173,000.-   ตกลงราคา 45 ม.ค60-เม.ย60 

40 1 ต.ค59-30 ก.ย 

60 

โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 60 ชุด ณ 

 หมู่ที ่1-6 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน 

148,300.- - - ตกลงราคา 30 ม.ค60-เม.ย60 

 

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 

ล าดับ

ที่ 

ช่วงเวลาทีต้่องเร่ิม

จัดท 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) 

41 1 ต.ค59-30 ก.ย 60 โครงการวางท่อ คสล.

ขนาด ศก.060 ม. จ านวน 

283 ท่อนพร้อมบ่อพกั

จ านวน 11 บ่อ ณ สาย

บันนังบูโย-ตาราแดะ หมู่

ที ่2 บ้านบันนังบูโย 

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  

-งานไฟฟ้าถนน               

-งบลงทุน ค่าทีด่ินและ

ส่ิงก่อสร้าง 

820,900.- - - วธีิพเิศษ 90 ม.ค60-เม.ย60 

 

  

           (นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ)                                      (นางเสาวลกัษณ์  ซุ่นห้ัว)                                                                  (นางสาวสุมาล ี  ชาญแกล้ว)                                                                                   

เจ้าพนักงานพสัดุ                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                                                         ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 


