
แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

 

1. 

 

ต.ค.58–ก.ย.59 

คาวัสด ุ

วัสดุสํานักงาน 

 

สํานักปลัด 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

 

140,000.00 

 

- 

 

- 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

7 วัน 

 

ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

2. ต.ค.58–ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 

50,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

3. ต.ค.58–เม.ย.

59 

วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

30,000.00 - 

 

- 

 

ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

4. ต.ค.58–ก.ย.59 วัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

80,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

5. พ.ย.58–ก.ย.59 คาวัสดุงานบาน 

งานครัว 

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

70,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

6. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุงานบาน 

งานครัว 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา 

40,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

7. พ.ย.58–ก.ย.59 คาวัสดุเกษตร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

30,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

8. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 120,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม



งานบริหารท่ัวไป ความจําเปนตลอดป 

9. 

 

ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 

50,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

10. ต.ค.58–มี.ค.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

40,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

11. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

80,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

12. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุอ่ืน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

10,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

13. ต.ค.58–ก.ย.59 -คาวัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

- จัดซื้อวัสดุพาหนะ

และขนสงสําหรับ

รถยนตสวนกลาง รถ 

อปพร. 

รถจักรยานยนต 

สํานักปลัด - แผนงานบริหารท่ัวไป 

  งานบริหารท่ัวไป 

50,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 



เครื่องตัดหญา  

รถตัดหญา 

14. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเครื่อง 

แตงกาย 

สํานักปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 

 

20,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

15. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเครื่อง

ดับเพลิง 

สํานักปลัด แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

งานปองกันฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

20,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

16. พ.ย.58-ก.ย. 59 คาวัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย 

สํานักปลัด แผนงานบริการสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข 

50,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

17. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

20,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 



18. ต.ค. 58 – เม.ย. 

59 

คาวัสดุไฟฟาและ

วิทยุ 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

200,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

19. ต.ค. 58 – เม.ย. 

59 

คาวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

80,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

20. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเชื้อเพลิง

น้ํามันเชื้อเพลิง

สวนกลางฯ 

สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

150,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

21. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเชื้อเพลิง

และหลอลื่น 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

70,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

22. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

120,000.00 - - ตกลงราคา

ซื้อ 

30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

23. ต.ค. 58 – มี.ค. 

59 

คาวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น 

กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

40,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

24. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเชื้อเพลิงและ สํานักปลัด แผนงานรักษาความสงบ 50,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม



หลอลื่น 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุ

พาหนะและขนสง

สําหรับรถยนต  

อปพร. รถบรรทุกน้ํา 

ภายใน 

งานปองกันฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

 

ความจําเปนตลอดป 

25. ต.ค.58–ก.ย.59 คาวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น 

สํานักปลัด แผนงานบริการสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข 

50,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

26. ต.ค.58–ก.ย.59 คาอาหารเสริม (นม) 

คาอาหารเสริม (นม)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลทาสาย 

กอง

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

187,788.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

27. ต.ค.58–ก.ย.59 คาอาหารเสรมิ (นม) 

คาอาหารเสรมิ (นม) 

สําหรับ รร. บานทาสาย

และ รร. บานหัวดอย 

กอง

การศึกษา 

แผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

93,894.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. ต.ค.58–ก.ย.59 วิทยุสื่อสาร สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

37,500.00 - 

 

- ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

29. ม.ค.58–ก.ย.59 

 

เครื่องบันทึกเสียง สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

8,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

30. ต.ค.58–ก.ย.59 ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

กลองถายภาพนิ่ง

ระบบดิจิตอล 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

18,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

31. ต.ค.58–ก.ย.59 ครุภัณฑเครื่อง

ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิง 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 

75,000.00 - 

 

- ตกลงราคาซื้อ 7วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

 

32. 

 

ต.ค.58–ก.ย.59 

คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED 

 

สํานักปลัด 

แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

งานปองกันฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย 

 

7,300.00 

 

- 

 

- 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

7 วัน 

 

ขออนุมัติจัดหาตาม

ความจําเปนตลอดป 

 

แบบ ผด. 2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน 



ท่ี (บาท) (บาท) 

33. ม.ค.59–ก.ย.59 ครุภัณฑสํานักงาน 

กลองวงจรปด 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

15,500.00 - - 

 

ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

 

 

34. 

 

 

ม.ค.58–ก.ย.59 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงาน

ประมวลผลท่ัวไป 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

 

 

23,000.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

 

7 วัน 

 

35. ม.ค. 8-ก.ย. 59 เครื่องพิมพ 

Muitifunction 

แบบฉีดหมึก 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

15,200.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน   

36. ม.ค.59–ก.ย.59 เครื่องพิมพ 

Muitifunction 

แบบฉีดหมึก 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

7,600.00 - - ตกลงราคาซื้อ 

 

7 วัน  

 

 

37. 

 

 

ต.ค.58–ก.ย.59 

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิด

เลเซอร/ชนิด LED 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

 

 

5,500.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

 

15 วัน 

 

 

 

 

แบบ ผด.2 



แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

 

 

38. 

 

 

ต.ค. 2558 – 

เม.ย. 2559 

 

คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑกอสราง 

เครื่องตบดิน 

 

 

กองชาง 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

 

 

21,000.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

 

30 วัน 

 

 

 

 

 

39. 

 

 

ต.ค. 2558 – 

เม.ย. 2559 

 

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

กลองถายภาพนิ่ง

ระบบดิจิตอล 

 

 

กองชาง 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

 

 

8,000.00 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

สอบราคา 

 

 

15 วัน 

 

 

 

 

40. 

 

ต.ค. 2558 – 

เม.ย. 2559 

 

ครุภัณฑสํารวจ 

กลองวัดมุม 

 

กองชาง 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

 

110,000.00 

 

- 

 

- 

 

สอบราคา 

 

30 วัน 

 

 

41. ต.ค. 58 – มี.ค. 

59 

 

เครื่องหาพิกัดดวย

สัญญาณดาวเทียม

แบบพกพา 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

25,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

 

 

 

 

คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. ต.ค. 2558 – 

มี.ค. 2559 

เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับประมวลผล

แบบ 1 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

23,000.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

43. ต.ค. 2558 – 

มี.ค. 2559 

เครื่องพิมพ 

แบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer) 

 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

4,300.00 - -  

ตกลงราคาซื้อ 

 

7 วัน 

 

 

44. ต.ค. 2558 – 

มี.ค. 2559 

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก (INKJET 

Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

9,900.00 - - ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  

 

 

45. 

 

 

ต.ค. 58 – ส.ค. 

59 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คาบํารุงรักษาและ

ปรับป.รุงคาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง 

 

 

กองชาง 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

 

 

50,000.00 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

ตกลงราคาซื้อ 

 

 

7 วัน 

 

 

 

46. ต.ค. 58 – ส.ค. 

59 

รายจายเพื่อ

บํารุงรักษาซอมแซม

ส่ิงกอสราง 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน 

400,000.00 - 

 

- 

 

ตกลงราคาซื้อ 7 วัน  



47. ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

คาชดเชยผลอาสิน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

10,000.00 - 

 

- - 30 วัน  

 

 

48. 

 

 

ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

 

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูท่ี 1 

บานสันขม้ิน 

 

 

กองชาง 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

 

 

350,000.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

สอบราคา 

 

 

30 วัน 

 

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

 

 

 

49. 

 

 

 

ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

 

 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสรางอาคาร

ตาง ๆ 

โครงการปรับปรุง

ตอเติมอาคารโรง

คัดแยกขยะ 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

 

 

 

 

180,000.00 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ตกลงราคา 

 

 

 

30 วัน 

 

 

 

 

50. ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

โครงการกอสราง

ถนนคสล. หมูท่ี 10 

บานหวยฮอม 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

263,000.00 - - ตกลงรารา 30 วัน  

51. ก.พ. 59 – พ.ค. โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 145,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  



59 ถนน คสล. หมู 3 

บานทาสาย 

งานไฟฟาและถนน 

52. ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 5 

บานหนองยาว 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

53. ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 

บานหัวดอย 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ (วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

54. ก.พ. 59 – พ.ค. 

59 

 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 8 

บานหวยบง 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

55. ม.ค. 59 – เม.ย. 

59 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคสล. หมูท่ี 

13 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  



บานเวียงกลาง 

56. ม.ค. 59 – เม.ย. 

59 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมู

ท่ี 3 บานทาสาย 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

205,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

57. ม.ค. 59 – เม.ย. 

59 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมู

ท่ี 7 บานปาหัด 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน  

58. 

 

 

ม.ค. 59 – เม.ย. 

59 

 

โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. หมู

ท่ี 2  

บานรองธาร 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

80,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 30 วัน  

59. 

 

มี.ค. 59 – พ.ค. 

59 

โครงการปรับปรุง

ถนนโดยการลงหิน

คลุกปรับเกล่ีย  

หมูท่ี10บานหวยฮอม 

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

87,400.00 - - 

 

ตกลงราคา 15 วัน  

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

60. 

 

 

ม.ค. 59 – พ.ค. 

59 

โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนโดยการ

กอสรางรั้ว ศูนย

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาและถนน 

500,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 30 วัน  



พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลทาสาย 

61. 

 

 

มกราคม 2559 

 

โครงการจัด

กิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

50,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

62. ต.ค.58–ก.ย.59 

 

โครงการเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและ

ทักษะการสอนของ

ผูดูแลเด็ก 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

21,000.00 - - ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

63. มิถุนายน 59 –  

กรกฎาคม 59 

โครงการเยี่ยมบาน

ประสานสัมพันธ 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

20,000.00 - - ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

64. ต.ค.58–ก.ย.59 

 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็ก ศพด. 

ต.ทาสาย 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา 

509,600.00 - - ตกลงราคาจาง 30 วัน  

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน 



ท่ี (บาท) (บาท) (วัน) 

65. มกราคม 59 – 

มีนาคม 58  

โครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสําพันธอําเภอ

เมืองเชียงราย 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 

80,000.00 - - ตกลงราคา 

 

15 วัน 

 

 

66. 

 

 

มกราคม 59 – 

มีนาคม 59 

 

โครงการแขงขันกีฬาสี

สัมพันธ ตําบลทาสาย  

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

250,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 

 

15 วัน 

 

 

67. มกราคม 59 – 

มีนาคม 59 

โครงการแขงขันกีฬาสี 

ศพด. ตําบลทาสาย 

กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

30,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน 

 

 

68. ธันวาคม 2558 โครงการจัดกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

15,000.00 - - ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

69. สิงหาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

10,000.00 - - ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

70. ตุลาคม 2558 โครงการจัดกิจกรรมวัน

ปยมหาราช 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

 

6,000.00 - - ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

แบบ ผด.2 



แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

71. 

 

 

กรกฎาคม 

2559 

โครงการจัดกิจกรรม

ตานหาแมฟาหลวง 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

3,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 

 

7 วัน 

 

 

72. ตุลาคม 2558 โครงการจัดกิจกรรม

ไหวสา 

แมฟาหลวง 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

3,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 7 วัน  

73. มกราคม 2559 โครงการจัดกิจกรรม

งานพอขุนเม็งราย

มหาราช 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

3,000.00 - - 

 

ตกลงราคา 7 วัน  

74. ตุลาคม 2558 โครงการจัดกิจกรรม

ตักบาตรเทโวโรหนะ

เนื่องในวันออกพรรษา 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

30,000.00 - - 

 

ตกลงราคา

จาง 

7 วัน  

75. ตุลาคม 2558 โครงการจัดกิจกรรม

ตานกวยสลาก 

ประจําป 2559 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

30,000.00 - - 

 

ตกลงราคา

จาง 

7 วัน  



ทองถ่ิน 

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน 

(หนวย) 

หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

76. 

 

 

ตุลาคม 2558 โครงการจัด

กิจกรรมวัน

อาสาฬหบูชา 

ประจําป 2559 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

50,000.00 - - 

 

ตกลงราคาซื้อ 

ตกลงราคาจาง 

15 วัน 

15 วัน 

 

77. ตุลาคม 2558- 

กันยายน 2559 

โครงการธรรมะ

สัญจรเทศบาล

ตําบลทาสาย 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

10,000.00 - - 

 

ตกลงราคาจาง 7 วัน  

78. เมษายน 2559 โครงการวัน

ผูสูงอายุ ประจําป 

2559 

กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

57,500.00 - - 

 

ตกลงราคาจาง 7 วัน  

79. ตุลาคม 2558- 

กันยายน 2559 

โครงการจัดทําแผน

ท่ีภาษี ประจําป 

กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 

200,000.00 - - ตกลงราคาจาง 30 วัน  

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

80. 

 

 

เมษายน 59 – 

พฤษภาคม 59 

โครงการจัดกิจกรรมวัน

เทศบาล 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

11,100.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

81. มกราคม 59 – 

เมษายน 

โครงการเทศบาลสัญจร

พบประชาชน 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

80,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

82. ตุลาคม 58 – 

กันยายน 59 

โครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

1,200,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

83. มกราคม 59 – 

มิถุนายน 59 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 

ของ อปท. 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

26,600.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



84. มกราคม 59 – 

กุมภาพันธ 59 

โครงการเสริมสรางความรู

ในการจัดทําเขียนโครงการ

สําหรับคณะกรรมการ

หมูบาน 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

15,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

85. มกราคม 59 – 

เมษายน 59 

โครงการฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

บุคลากรในตําบลทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 

350,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

86.  พฤศจิกายน 58 

– ธันวาคม 58 

โครงการการศึกษาเพ่ือ

ตอตานการใชยาเสพติดใน

เด็กนักเรียนครูแดร 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย 

25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

87. ธันวาคม 58 – 

มกราคม 59, 

เมษายน 59 

โครงการจัดกิจกรรม

รณรงคขับข่ีปลอดภัย 

ถนนปลอดภัยรวมใจลด

อุบัติเหตุ 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย 

50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



88. กุมภาพันธ 59– 

มีนาคม 59 

 

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.) 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝาย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

89. มีนาคม 59 โครงการสงเสริมกิจกรรม

วัน อปพร. 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝาย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

90. กุมภาพันธ 59– 

มีนาคม 59 

 

โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับสาธารณภัย 

สํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝาย 

พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

91. มกราคม 59 – 

มิถุนายน 59 

โครงการกอสรางบานใหผู

ยากไร 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

92. เมษายน 59 - 

พฤษภาคม 59 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูดอยโอกาสทางสังคม 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

10,100.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลํา

ดับ

ท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

93.  พฤศจิกายน58- 

ธันวาคม 59 

โครงการรณรงคปองกัน

เอดสในวันเอดสโลก 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

29,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



94. กุมภาพันธ 59- 

มีนาคม 59 

โครงการวันพิการสากล 

ประจําป 2559 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

17,675.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

95. กุมภาพันธ 59– 

เมษายน 59 

โครงการสงเสริมชีวิตเด็ก/

เยาวชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากเอดส 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

4,400.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

96. พฤษภาคม 59- 

สิงหาคม 59 

โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 

11,400.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

97. กุมภาพันธ 59- 

มิถุนายน 59 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนและแผนพัฒนา 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

21,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

98. มกราคม 59 – 

สิงหาคม 59 

โครงการประกวดหมูบาน

เศรษฐกิจภายใตโครงการ

แผนดินธรรมแผนดินทอง 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

130,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลําดั

บท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน ประเภท จํานวน 



(บาท) (บาท) (วัน) 

99. กุมภาพันธ 59- 

มีนาคม 59 

โครงการวันสตรีสากล 

ประจําป 2559 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

47,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

100. พฤษภาคม 

2559 

โครงการสงเสริมกลุม

พัฒนาสตรีตําบลทาสาย 

ทําน้ํายาเอนกประสงค 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

10,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

101. กุมภาพันธ 59- 

มีนาคม 59 

โครงการสงเสริมกลุม

พัฒนาสตรีตําบลทาสาย 

ทําพวงหรีดและดอกไม 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

29,800.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

102. มีนาคม 59 – 

พฤษภาคม 59 

โครงการสงเสริมกลุม

สตรีตําบลทาสาย ผูกผา

ระบาย 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

11,900.00 - - ตําลงราคา 7 วัน  

103. กุมภาพันธ 59- 

มีนาคม 59 

โครงการสงเสริมการแปร

รูปขยะกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

8,900.00 - - ตําลงราคา 7 วัน  

 

 

แบบ ผด.2 



แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลําดั

บท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

104. มกราคม 59- 

กุมภาพันธ 59 

โครงการสงเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑจาก 

ตนกก 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

15,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

105. เมษายน 59- 

มิถุนายน 59 

โครงการเสริมสราง

ครอบครัวใหอบอุน 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

11,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

106. พฤศจิกายน58- 

ธันวาคม 59 

โครงการสงเสริมผูสูงอายุ

ทําบายศรีสูขวัญ 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

107. กุมภาพันธ 59 โครงการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพผูนํากลุมพัฒนา

สตรีตําบลทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

11,400.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

108. มีนาคม 59- 

พฤษภาคม 59 

โครงการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนเย็บผา

เช็ดเทาและผาหม หมู 1 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

2,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



บานสันขม้ิน เขมแข็งของชุมชน 

 

 

แบบ ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลําดั

บท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

109. มีนาคม 59 – 

พฤษภาคม 59 

โครงการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนเย็บผา

เช็ดเทาและผาหม หมู 2 

บานรองธาร 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

3,200.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

110. พฤษภาคม 59- 

มิถุนายน 59 

โครงการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน ผูสูงอายุ

บานเวียงกลางทํา

ดอกไมจันทร 

สํานักปลัด แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งของชุมชน 

8,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลําดั

บท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

111. มกราคม 59- 

เมษายน 59 

โครงการรณรงคการใช

สารเคมีของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ตําบลทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

112. พฤศจิกายน58- 

มกราคม 59 

โครงการสงเสริมการ

ทําอาหารแปรรูปจากปลา 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

13,250.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

113. มกราคม 59- 

เมษายน 59 

โครงการสงเสริมการปลูกถ่ัว

เหลืองและถ่ัวลิสงตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

4,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

114. ธันวาคม 58 – 

มกราคม 59 

โครงการสงเสริมการเพาะ 

เห็ดขอน 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

4,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

115. พฤศจิกายน58- โครงการสงเสริมเกษตรคัดเมล็ด สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 6,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



มกราคม 59 พันธุขาวอินทรียตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

งานสงเสริมการเกษตร 

116. พฤษภาคม 59- 

กรกฎาคม 59 

โครงการสงเสริมเกษตรกร

เพาะพันธุขาวอินทรียตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

6,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

117. มิถุนายน 59- 

สิงหาคม 59 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร

ตําบลทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

118. พฤษภาคม 59- 

กรกฎาคม 59 

โครงการอบรมสงเสริม

เกษตรกรเพาะพันธุปลานิน 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร 

13,250.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

ผด.2 

แผนการจัดหาพัสด ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2559... 

ของเทศบาลตําบลทาสาย 

ลําดั

บท่ี 

ชวงเวลา 

ท่ีตองเริ่มจัดหา 

รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 

เจาของเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ วิธีจัดหา กําหนด 

สงมอบ 

(วัน) 

หมายเหตุ 

แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน

(บาท) 

ประเภท จํานวน 

(บาท) 

119. เมษายน 59- 

มิถุนายน 59 

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา

ตามแนวพระราชดําริ 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม 

30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

120. มิถุนายน 59- 

กรกฎาคม 59 

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม 

40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

121. กรกฎาคม 59- โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  



สิงหาคม 59 เกียรติ งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม 

122. มีนาคม 59- 

มิถุนายน 59 

โครงการปองกันไฟปาตําบล

ทาสาย 

สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม 

50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน  

 




