
ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

1 ตุลาคม 2559 – วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 120,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

2 ตุลาคม 2559 – วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา ตวามจําเปนตลอดป

3 ตุลาคม 2559 – วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

3 ตุลาคม 2559 – วัสดุสํานักงาน กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับ

เคหะและชุมชน ตวามจําเปนตลอดป

4 ตุลาคม 2559 – วัสดุสํานักงาน กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

5 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุงานบาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานครัว งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

6 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุงานบาน กองการศึกษา แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานครัว งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

7 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุไฟฟาและ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

สิงหาคม 2560 วิทยุ งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

8 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุไฟฟาและ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 วิทยุ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ความจําเปนตลอดปกันยายน 2560 วิทยุ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ความจําเปนตลอดป
การศึกษา



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

9 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุไฟฟาและ กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 120,000.00 - - ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 วิทยุ งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับ ความจําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

10 พฤศจิกายน 2559 คาวัสดุกอสราง สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

- กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

- กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

11 ตุลาคม 2559 – คาวัสดุกอสราง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ตวามจําเปนตลอดป

การศึกษา

12 ตุลาคม 2559 - คาวัสดุกอสราง กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 70,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับ ตวามจําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

13 ตุลาคม 2559 - สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดปคาวัสดุยานพาหนะ 

และขนสง เพ่ือจัดซื้อ

วัสดุพาหนะและขนสง 

สําหรับรถยนตสวนกลาง

 รถอปพร.,รถตัดหญา  รถอปพร.,รถตัดหญา 

รถจักรยานยนต



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

14 ตุลาคม 2559 – สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 140,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

ท่ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สําหรับรถยนตสวนกลาง 

รถโดยสาร(12 ที่นั่ง) 

รถจักรยานยนต เคร่ือง

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

ของเทศบาลตําบลทาสาย

15 ตุลาคม 2559 – วัสดุเชื้อเพลิงและ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 40,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 หลอลื่น งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ตวามจําเปนตลอดป

การศึกษา

16 ตุลาคม 2559 – วัสดุเชื้อเพลิงและ กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 หลอลื่น งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับ ตวามจําเปนตลอดป

เคหะและชุมชน

17 ตุลาคม 2559 – วัสดุเชื้อเพลิงและ กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 หลอลื่น งานบริหารงานคลัง ตวามจําเปนตลอดป

18 พฤศจิกายน 2559วัสดุการเกษตร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

- สิงหาคม 2560 งานบริหารท่ัวไป ความจําเปนตลอดป

รถจักรยานยนต เคร่ือง

ตัดหญา รถตัดหญา

- สิงหาคม 2560 งานบริหารท่ัวไป ความจําเปนตลอดป



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

19 ตุลาคม 2559 – วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

สิงหาคม 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

20 ตุลาคม 2559 – วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ความจําเปนตลอดป

การศึกษา

หมายเหตุท่ี

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

การศึกษา

21 ตุลาคม 2559 – วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไป ตวามจําเปนตลอดป

22 ตุลาคม 2559 – วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 80,000.00

กันยายน 2560 งานบริหารงานคลัง - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

ตวามจําเปนตลอดป

23 ตุลาคม 2559 – วัสดุอ่ืน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,000.00 ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

สิงหาคม 2560 งานบริหารท่ัวไป - - ความจําเปนตลอดป

24 ตุลาคม 2559 – วัสดุอ่ืน สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ความจําเปนตลอดป

การศึกษา



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

25 ตุลาคม 2559 – วัสดุเชื้อเพลิงและ สํานักปลัด แผนงานบริการสาธารณสุข 30,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 หลอลืน งานบริการสาธารณสุขและ ความจําเปนตลอดป

งานสาธารณสุข

26 พฤศจิกายน 2559วัสดุวิทยาศาสตร สํานักปลัด แผนงานบริการสาธารณสุข 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

- สิงหาคม 2559 หรือการแพทย งานบริการสาธารณสุขและ ตวามจําเปนตลอดป

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

- สิงหาคม 2559 หรือการแพทย งานบริการสาธารณสุขและ ตวามจําเปนตลอดป

งานสาธารณสุข

คาอาหารเสริม (นม) 220,370.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

27 ตุลาคม 2559 - คาอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ตวามจําเปนตลอดป

กันยายน 2560 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานระดับกอนวัยเรียนและ

ตําบลทาสาย ประถมศึกษา

28 ตุลาคม 2559 - คาอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 594,030.00 - - ตกลงราคา 7 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียน งานระดับกอนวัยเรียนและ ตวามจําเปนตลอดป

บานทาสายและ ประถมศึกษา

โรงเรียนบานหัวดอย

29 มกราคม 2560 - วัสดุกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 วัฒนธรรมและนันทนาการกรกฎาคม 2560 วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาวัสดุ

30 ตุลาคม 2559 - วัสดุเชื้อเพลิงและ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 80,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน ขออนุมัติจัดหาตาม

กันยายน 2560 หลอลื่น สงบภายใน ความจําเปนตลอดป

เพ่ือจัดซื้อวัสดุพาหนะ งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และขนสง สําหรับ และระงับอัคคีภัย

รถยนต รถ อปพร.

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

ท่ี

รถยนต รถ อปพร.

รถบรรทุกน้ํา

31 มกราคม 2560 - วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 สงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

32 มกราคม 2560 - วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร

33 มกราคม 2560 - เครื่องพนยาแบบใช สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มีนาคม 2560 แรงดันของชนิด งานบริหารท่ัวไป

ตั้งพ้ืน

ครุภัณฑงานบาน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

ท่ี

ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

34 มีนาคม 2560 - เครื่องตัดหญาแบบ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,500 - - ตกลงราคา 7 วัน

เมษายน 2560 ขอแข็ง งานบริหารท่ัวไป

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

35 ธันวาคม 2559 - แผงหยุดตรวจ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 96,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน 

สิงหาคม 2560 สามเหลี่ยม สงบภายใน

แผงหยุดตรวจ งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาครุภัณฑการเกษตร

36 มีนาคม 2560 - เครื่องสูบน้ําแบบ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิถุนานาย 2560 หอยโขง สงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

37 มกราคม 2560 - เครื่องเปาใบไม สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

37 มกราคม 2560 - เครื่องเปาใบไม สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิถุนายน 2560 งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม

ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

38 เมษายน 2560 - เครื่องรับสงวิทยุ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 36,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 ระบบ VHF/FM สงบภายใน

ชนิดมือถือ 5 วัตต งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

39 มกราคม 2560 - เครื่องชวยหายใจ สํานักปลัด 96,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน งานปองกันภัยสงบภายใน งานปองกันภัย

ฝายพลเรือน และระงับ

อัคคีภัย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

40 มกราคม 2560 - ชุดดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 80,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 สงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

41 มกราคม 2560 - อุปกรณฉีดน้ํายาโฟม สํานักปลัด แผนงานรักษาความสงบ 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เมษายน  2560 สงบภายใน

ท่ี

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

เมษายน  2560 สงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

42 มกราคม 2560 - สายสงน้ําดับเพลิง สํานักปลัด แผนงานรักษาความสงบ 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เมษายน 2560 สงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑสํานักงาน

43 มกราคม 2560 - กลองวงจรปด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 36,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรฎาคม 2560 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ครุภัณฑสํานักงาน

44 มกราคม 2560 - เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 54,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 แบบแยกสวน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ขนาด 12,000 บีทียู การศึกษา

จํานวน 3 เครื่อง

45 มกราคม 2560 - เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 168,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

แบบ ผด.2

45 มกราคม 2560 - เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 168,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 แบบแยกสวน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ขนาด 24,000 บีทียู การศึกษา

จํานวน 6 เครื่อง

46 มกราคม 2560 - ตูเก็บเอกสาร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 8,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 จํานวน 2 หลัง งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

47 มกราคม 2560 - จอรับภาพชนิด กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 12,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 มอเตอรไฟฟา งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษาและประถมศึกษา



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

48 มกราคม 2560 - โทรทัศนสี แอล อี ดี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 34,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 ขนาด งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

49 มกราคม 2560 - กลองถายภาพระบบ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 6,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

ท่ี

49 มกราคม 2560 - กลองถายภาพระบบ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 6,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มีนาคม 2560 ดิจิตอล งานบริหารงานคลัง

คาครุภัณฑสํารวจ

50 ตุลาคม 2559 - เครื่องวัดระยะเลเซอร กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 21,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 งานบริหารงานคลัง

คาครุภัณฑกอสราง

51 กุมภาพันธ 2560 แบบหลอคอนกรีต กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 15,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เมษายน 2560 งานไฟฟาและถนน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

52 มกราคม 2560 - เครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 21,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิถุนายน 2560 โนตบุกสําหรับงาน สงบภายใน

ประมวลผล งานปองกันฝายพลเรือนประมวลผล งานปองกันฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

53 มกราคม 2560 - เครื่องคอมพิวเตอร กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 22,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

มีนาคม 2560 สําหรับงานประมวล งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

ผล แบบ 1 เคหะและชุมชน

54 มกราคม 2560 - เครื่องพิมพแบบ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 8,600.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

มีนาคม 2560 ฉีดหมึก (inkjet Printer) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

มีนาคม 2560 ฉีดหมึก (inkjet Printer) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สําหรับกระดาษ เคหะและชุมชน

A 4 จํานวน 2 เครื่อง

55 มกราคม 2560 - เครื่องพิมพแบบ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 8,500.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

มีนาคม 2560 ฉีดหมึก (inkjet Printer) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สําหรับกระดาษ เคหะและชุมชน

A 3 

56 มีนาคม 2560 - เครื่องคอมพิวเตอร กองคลัง แผนงงานบริหารท่ัวไป 44,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

พฤษภาคม 2560 สําหรับงานประมวล งานบริหารงานคลัง

ผลแบบท่ี 1



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน สงมอบ (วัน)

คาท่ีดินและสิ่ง

กอสราง

57 ตุลาคม 2559 - คาบํารุงรักษาและ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 600,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กันยายน 2560 ปรับปรุงท่ีดินและ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สิ่งกอสราง เคหะและชุมชน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

ท่ี

สิ่งกอสราง เคหะและชุมชน

58 มกราคม 2560 - โครงการปรับปรุง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 23,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

กุมภาพันธ 2560 ทางลาดสําหรับผู งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

พิการและผูสูงอายุ เคหะและชุมชน

59 กุมภาพันธ 2560 โครงการปรับปรุง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 154,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 ตอเติมโรงจอดรถ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เทศบาลตําบลทาสาย เคหะและชุมชน

60 มกราคม 2560 - รายจายท่ีเก่ียวเนื่อง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กันยายน 2560 กับท่ีดินและสิ่ง งานไฟฟาและถนน

กอสราง



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

อาคารตาง ๆ

61 พฤษภาคม 2560 โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 322,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

กรกฎาคม 2560 อาคารเอนก งานไฟฟาและถนน

ประสงค เทศบาล

ตําบลทาสาย

62 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับปรุง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 410,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

ท่ี

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

62 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับปรุง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 410,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

สิงหาคม 2560 หองประชุมเทศบาล งานไฟฟาและถนน

ตําบลทาสาย

63 กรกฎาคม 2560 -โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 155,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

สิงหาคม 2560 ถนน คสล. หมู 1 งานไฟฟาและถนน

บานสันขม้ิน

64 กุมภาพันธ 2560 โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000.00 - - ตกลงราคา 60 วัน

เมษายน 2560 รางระบายน้ํา คสล. งานไฟฟาและถนน

พรอมฝาปด หมู 5

65 กุมภาพันธ 2560 โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000.00 - - ตกลงราคา 60 วัน

เมษายน 2560 รางระบายน้ํา คสล. งานไฟฟาและถนน

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค

เมษายน 2560 รางระบายน้ํา คสล. งานไฟฟาและถนน

พรอมฝาปด หมู 13



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค

66 มกราคม 2560 - โครงการกอสรางรั้ว กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 370,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 คสล. ศูนยพัฒนา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

เด็กเล็ก เทศบาล เคหะและชุมชน

ตําบลทาสาย

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

ตําบลทาสาย

67 มิถุนายน 2560 - โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

สิงหาคม 2560 ถนน คสล. หมู 2 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

บานรองธาร เคหะและชุมชน

68 มิถุนายน 2560 - โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 252,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

สิงหาคม 2560 ถนน คสล. หมู 4 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

บานแมลาว เคหะและชุมชน

69 กุมภาพันธ 2560 โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 252,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 ถนน คสล. หมู 6 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

บานหัวดอย เคหะและชุมชน

70 กุมภาพันธ 2560 โครงการปรับปรุง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 48,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 ถนนโดยลงหินคลุก งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

พรอมปรับเกลี่ย เคหะและชุมชนพรอมปรับเกลี่ย เคหะและชุมชน

หมู 6 บานหัวดอย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค

71 กุมภาพันธ 2560 โครงการถมดิน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

เมษายน 2560 เสริมไหลทาง ถนน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

คสล. หมู 8 เคหะและชุมชน

บานหวยบง

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

บานหวยบง

72 กรกฎาคม 2560 -โครงการขยายไหล กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 251,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

สิงหาคม 2560 ทาง ถนน หมู 8 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

บานหวยบง เคหะและชุมชน

73 กุมภาพันธ 2560 โครงการซอมถนน กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 251,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 คสล. หมู 11 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

บานหวยฮอม เคหะและชุมชน

74 มกราคม 2560 - โครงการกอสราง กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 370,000.00 - - ตกลงราคา 45 วัน

มีนาคม 2560 รางระบายน้ํา คสล. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

พรอมฝาปด เคหะและชุมชน

หมู 3 บานทาสาย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

สวนราชการ

75 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการประปา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 195,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 1

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

เชียงราย หมูท่ี 1

76 พฤศจิกายน 2560อุดหนุนการประปา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 116,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2560 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 4

77 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการประปา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 226,200.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 11

78 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 116,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานบไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 4

79 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนนธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 7



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

สวนราชการ

80 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 350,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 9

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

เชียงราย หมูท่ี 9

81 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 300,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 12

82 พฤศจิกายน 2559อุดหนุนการไฟฟา กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 สวนภูมิภาคจังหวัด งานไฟฟาและถนน

เชียงราย หมูท่ี 11

คาใชสอย

83 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรม กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน - - ตกลงราคา 30 วัน

กรกฎาคม  2560 หลักสูตรผูควบคุม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ซื้อ/จาง

การผลิตและผูบริหาร เคหะและชุมชน

กิจการประปากิจการประปา

หมูบาน



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

84 เมษายน 2560 โครงการจัดกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

วันเทศบาล งานบริหารท่ัวไป

85 มกราคม 2560 - โครงการเทศบาล สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 15,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เมษายน 2560 พบประชาชน งานบริหารท่ัวไป

86 ตุลาคม 2559 - โครงการบริหาร สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 250,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

(สํานักปลัด)

ท่ี

86 ตุลาคม 2559 - โครงการบริหาร สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 250,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 จัดการขยะมูลฝอย งานบริหารท่ัวไป

และขยะอันตราย

87 มกราคม 2560 - โครงการฝกอบรม สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 350,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

เมษายน 2560 และทัศนศึกษาดูงาน งานบริหารท่ัวไป ซื้อ/จาง

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิ-

ภาพบุคลากรใน

ตําบลทาสาย

88 ธันวาคม 2559 - โครงการดําเนินการ สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 50,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

กันยายน 2560 เลือกตั้งผูบริหาร งานบริหารท่ัวไป ซื้อ/จาง

ทองถ่ินและสมาชิก

สภาทองถ่ินกรณีสภาทองถ่ินกรณี

ครบวาระ



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

89 พฤศจิกายน 59 - คาบํารุงรักษา สํานักปลัด แผนงานบริหารท่ัวไป 180,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 และซอมแซม งานบริหารท่ัวไป

คาใชสอย

90 พฤศจิกายน 59 - โครงการการศึกษา สํานักปลัด แผนงานการรักษา 10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กุมภาพันธ 2560 เพ่ือตอตานการใช ความสงบภายใน ซื้อ/จาง

ยาเสพติดในเด็ก งานปองกันภัยฝายพลเรือน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...
ของเทศบาลตําบลทาสาย

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ

สํานักปลัด (งานปองกันฯ)

ท่ี

ยาเสพติดในเด็ก งานปองกันภัยฝายพลเรือน

นักเรียน ครูแดร และระงับอัคคีภัย

91 ธันวาคม 2559, โครงการจัดกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานการรักษา 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มกราคม 2560, รณรงคขับข่ีปลอดภัย ความสงบภายใน ซื้อ/จาง

เมษายน 2560 ถนนปลอดภัย งานปองกันภัยฝายพลเรือน

รวมใจลดอุบัติเหตุ และระงับอัคคีภัย

92 มกราคม 2560 - โครงการฝกอบรม สํานักปลัด แผนงานการรักษา 195,600.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 อาสาสมัครปองกัน ความสงบภายใน ซื้อ/จาง

ภัยฝายพลเรือน งานปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) และระงับอัคคีภัย

93 มีนาคม 2560 โครงการสงเสริม สํานักปลัด แผนงานการรักษา 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กิจกรรมวัน อปพร. ความสงบภายใน ซื้อ/จาง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนงานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

94 มกราคม 2560 - โครงการอบรม สํานักปลัด แผนงานการรักษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มีนาคม 2560 ใหความรูเก่ียวกับ ความสงบภายใน ซื้อ/จาง

สาธารณภัย งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

สํานักปลัด (งานปองกันฯ)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

และระงับอัคคีภัย

คาใชสอย

95 มีนาคม 2560 - โครงการปองกัน สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

พฤษภาคม 2560 ไฟปาตําบลทาสาย งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

ปาไม

96 มิถุนายน 2560 - โครงการบริหาร สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 40,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 จัดการทรัพยากร งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

ประมง ตามหลัก ปาไม

ธรรมาภิบาล

97 พฤศจิกายน 59 - โครงการกอสรางฝาย สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิถุนายน 2560 ชะลอน้ํา เพ่ือสราง งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

ความชุมชี้น ปาไม



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

98 มกราคม 2560 - โครงการเมือง สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กุมภาพันธ 2560 สมุนไพรตนแบบ งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

ตําบลทาสาย ปาไม

99 มิถุนายน 2560 - โครงการปลูกตนไม สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

สํานักปลัด (งานปองกันฯ)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

99 มิถุนายน 2560 - โครงการปลูกตนไม สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 เฉลิมพระเกียรติ งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

ปาไม

100 พฤศจิกายน 59 - โครงการอนุรักษ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 พันธุกรรมพืชอันเนื่อง งานอนุรักษแหลงน้ําและ ซื้อ/จาง

มากจากพระราชดําริ ปาไม

สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

101 พฤศจิกายน 59 - โครงการฝกอบรมให สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 50,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 ความรูเกษตรกร งานสงเสริมการเกษตร ซื้อ/จาง

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

สํานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

เศรษฐกิจพอเพียง

ประจําป พ.ศ. 2560 

102 ธันวาคม 2559 โครงการฝกอบรมให สํานักปลัด แผนงานการเกษตร 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กุมภาพันธ 2560 ความรูการเลี้ยง งานสงเสริมการเกษตร ซื้อ/จาง

ไสเดือนเพ่ือปรับปรุง 

บํารุงดิน ประจําป

พ.ศ. 2560



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

103 มกราคม 2560 - โครงการสงเสริม สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 8,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กุมภาพันธ 2560 พัฒนาคุณภาพชีวิต งานสวัสดิการสังคมและ ซื้อ/จาง

ประจําป พ.ศ. 2560 สังคมสงเคราะห

104 มีนาคม 2560 โครงการอบรม สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 11,400.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

สํานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

104 มีนาคม 2560 โครงการอบรม สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 11,400.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สงเสริมและพัฒนา งานสวัสดิการสังคมและ ซื้อ/จาง

ศักยภาพผูสูงอายุ สังคมสงเคราะห

ประจําป พ.ศ. 2560

105 เมษายน 2560 - โครงการสงเคราะห สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มิถุนายน 2560 และพัฒนาคุณภาพ งานสวัสดิการสังคมและ ซื้อ/จาง

ชีวิตผูดอยโอกาสทาง สังคมสงเคราะห

สังคม ผูจากจน

106 พฤศจิกายน 59 - โครงการบานทองถ่ิน สํานักปลัด แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

พฤษภาคม 2560 ประชารัฐรวมใจ งานสวัสดิการสังคมและ ซื้อ/จาง

เทิดไทองคราชัน สังคมสงเคราะห

ราชินี



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

107 ตุลาคม 2559 - โครงการจัดทําแผน สํานักปลัด แผนงานสรางความ 21,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 พัฒนาชุมชน และ เขมแข็งของชุมชน ซื้อ/จาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

สํานักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

ความเขมแข็งของชุมชน

108 พฤศจิกายน 2559 โครงการจิตอาสาเพ่ือ สํานักปลัด แผนงานสรางความ 13,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

พัฒนาชุมชน เขมแข็งของชุมชน ซื้อ/จาง

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน

109 กุมภาพันธ 2560 โครงการจัดกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานสรางความ 27,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

มีนาคม 2560 วันสตรีสากล เขมแข็งของชุมชน

ประจําป 2560 งานสงเสริมและสนับสนุน ซื้อ/จาง

ความเขมแข็งของชุมชน

110 พฤศจิกายน 2559โครงการทําบายศรีผา สํานักปลัด แผนงานสรางความ 9,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

เขมแข็งของชุมชน ซื้อ/จาง

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชนความเขมแข็งของชุมชน



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

111 ตุลาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 10,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ตักบาตรเทโวโรหณะ วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

เนื่องในวันออกพรรษา งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

ทองถ่ิน

112 ตุลาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 25,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ตานกวยสลาก วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

ประจําป 2559 งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

113 ตุลาคม 2559 โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 6,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

วันปยมหาราช วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

114 ตุลาคม 2559 - โครงการจัดตั้ง กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 100,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กันยายน 2560 โรงเรียนผูสูงอายุ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ซื้อ/จาง

ตําบลทาสาย การศึกษาตําบลทาสาย การศึกษา



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

115 ตุลาคม 2559 - โครงการศูนย กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน อนุมัติจัดหารตาม

กันยายน 2560 การเรียนรูบริการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ซื้อ/จาง ความจําเปนตลอดป

ชุมชนตําบลทาสาย การศึกษา

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

116 ตุลาคม 2559 - คาบํารุงรักษาและ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน อนุมัติจัดหารตาม

กันยายน 2560 ซอมแซม งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ซื้อ/จาง ความจําเปนตลอดป

การศึกษา

117 ตุลาคม 2559 - โครงการพ่ิมพูน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 21,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน อนุมัติจัดหารตาม

กันยายน 2560 ประสิทธิภาพของ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ซื้อ/จาง ความจําเปนตลอดป

ผูดูแลเด็ก การศึกษา

118 ตุลาคม 2559 - โครงการสนับสนุน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 563,500.00 - - ตกลงราคา 30 วัน อนุมัติจัดหารตาม

กันยายน 2560 คาใชจายบริหาร งานระดับกอนวัยเรียนและ ความจําเปนตลอดป

สถานศึกษา ประถมศึกษา

(คาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็ก ศพด.สําหรับเด็ก ศพด.

ทาสาย



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

119 ตุลาคม 2559 - โครงการสนับสนุนคา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 195,500.00 - - ตกลงราคา 30 วัน อนุมัติจัดหารตาม

กันยายน 2560 ใชจายบริหาร งานระดับกอนวัยเรียนและ ความจําเปนตลอดป

สถานศึกษา ประถมศึกษา

(คาจัดการเรียน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

(คาจัดการเรียน

การสอนรายหัว)

120 พฤศจิกายน 59 - โครงการแขงขันกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

เมษายน 2560 ทองถ่ินสัมพันธ วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

อําเภอเมืองเชียงราย

121 พฤศจิกายน 59 - โครงการแขงขันกีฬา กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 180,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

เมษายน 2560 สีสัมพันธ วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

ตําบลทาสาย

122 พฤศจิกายน 59 - โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

ธันวาคม 2559 วันเฉลิมพระชนม วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

พรรษาพระบาท งานศาสนาวัฒนธรรม

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทองถ่ินสมเด็จพระเจาอยูหัว ทองถ่ิน



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

123 ธันวาคม 2559 - โครงการแขงขัน กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 11,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

มีนาคม 2560 กีฬาสี ศูนยพัฒนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

เด็กเล็กตําบลทาสาย งานกีฬาและนันทนาการ

124 ธันวาคม 2559 - โครงการสงเสริม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

124 ธันวาคม 2559 - โครงการสงเสริม กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 30,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

มกราคม 2560 และพัฒนาศักยภาพ งานระดับกอนวัยเรียนและ ซื้อ/จาง

เด็ก กลาคิด และกลา ประถมศึกษา

แสดงออก

125 ธันวาคม 2559 - โครงการสงเสริม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 24,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กุมภาพันธ 2560 ทักษะชีวิตสืบสาน วัฒนธรรมและนันทนาการ

ภูมิปญญาทองถ่ิน งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

126 กุมภาพันธ 2560 โครงการบรรพชา กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 70,000.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

เมษายน 2560 สามเณรภาคฤดูรอน วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

เฉลิมพระกียรติ งานศาสนาวัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จ ทองถ่ิน

พระเจาอยูหัวพระเจาอยูหัว



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

127 เมษายน 2560 โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 31,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

วันผูสูงอายุ ประจําป วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

2560 งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

ทองถ่ิน

128 พฤษภาคม 2560-โครงการเยี่ยมบาน กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 700.00 - - - 30 วัน

กรกฎาคม 2560 ประสานสัมพันธ งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

129 พฤษภาคม 2560-โครงการธรรมะสัญจร กองการศึกษา แผนงานการศึกษา 5,900.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กันยายน 2560 วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

130 พฤษภาคม 2560-โครงการทําบุญ กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 1,500.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

กรกฎาคม 2560 ตักบาตร สรางกุศล วัฒนธรรมและนันทนาการ

สานสัมพันธ งานศาสนาวัฒนธรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี ทองถ่ิน



ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

คาใชสอย

131 กรกฎาคม 2560 -โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 20,000.00 - - ตกลงราคา 7 วัน

สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชน- วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

มพรรษาสมเด็จ งานศาสนาวัฒนธรรม

พระนางเจาพระบรม ทองถ่ิน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองการศึกษา)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุท่ี

พระนางเจาพระบรม ทองถ่ิน

ราชินีนาถ

132 กรกฎาคม 2560 -โครงการจัดกิจกรรม กองการศึกษา แผนงานการศาสนา 34,200.00 - - ตกลงราคา 15 วัน

กันยายน 2560 วันอาสาฬหบูชา และ วัฒนธรรมและนันทนาการ ซื้อ/จาง

วันเขาพรรษา งานศาสนาวัฒนธรรม

ประจําป 2560 ทองถ่ิน



ลํา ชวงเวลา รายการ/จํานวน หนวยงาน กําหนด

ดับ ท่ีตองเริ่มจัดหา หนวย เจาของเงิน สงมอบ (วัน)

ท่ี

คาใชสอย

133 ตุลาคม 2559 - โครงการสํารวจและ กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 150,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

กันยายน 2560 จัดทําแผนท่ีภาษีและ งานบริหารงานคลัง ซื้อ/จาง

ทะเบียนทรัพยสิน

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ...2560...

ของเทศบาลตําบลทาสาย

(กองคลัง)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท)

ทะเบียนทรัพยสิน

134 ธันวาคม 2559 โครงการอบรมดาน กองคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป 16,000.00 - - ตกลงราคา 30 วัน

กฎหมาย เพ่ือพัฒนา งานบริหารงานคลัง ซื้อ/จาง

การจัดเก็บรายได

ลงชื่อ                             ผูจัดทํา                   ลงชื่อ                                 ผูอํานวยการกองคลัง                         ลงชื่อ                                  ปลัด ทต.ทาสาย
        (นางสาวอุบล  พิกุล)                                          (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์)                                                            (นายสงัด  อายุยืน)
  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                   

         ลงชื่อ                                  นายก ทต.ทาสาย

(นายชัยยศ  หมอมพกุล)(นายชัยยศ  หมอมพกุล)
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