
 
 
 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลยะรัง 

เรื่อง  ประกาศการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

................................................................ 

  ด�วยเทศบาลตําบลยะรัง ได�จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือจะ
ให�มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากข้ึน และสามารถกําหนดแผนการทํางานให�สอดคล�องกับ
ความต�องการพัสดุและงบประมาณของหน2วยงาน และเพ่ือให�หน2วยงานท่ีมีหน�าท่ีตรวจสอบ ตลอดจนองค3กร
ประชาชน จะได�ทราบข้ันตอนและการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุของเทศบาลตําบลยะรัง 
ซ่ึงจะทําให�เกิดความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน เป8นท่ียอมรับของสังคมและประชาชนท่ัวไป 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    สั่ง ณ วันท่ี  ๑๓  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
       (นายอาแซ  วาแม) 

               นายกเทศมนตรีตําบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                          บันทึกข'อความ 
ส*วนราชการ  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลยะรัง    
ท่ี    ปน 5290๒/๐๕                                 วันท่ี    ๑๓  ตุลาคม  ๒๕6๐      
เรื่อง   ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๑ 
  

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลยะรัง 

เรื่องเดิม 
   ตามท่ีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลยะรัง ได�รับแผนการจัดหาพัสดุประจําป� ๒๕๖๑ ของ
หน2วยต2างๆ ตามแบบผด.๑ และได�ทําการตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนเรียบร�อยแล�ว นั้น 

ข'อเท็จจริง 
   แนวทางดําเนินการบริหารพัสดุได�จัดให�มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป� โดยให�หน2วยงาน
พัสดุตรวจสอบความต�องการพัสดุและแหล2งท่ีมาของเงินทุกประเภทว2า ในป�งบประมาณนั้นมีหน2วยงานใดได�รับเงิน
เพ่ือการจัดหาพัสดุประเภทใด จํานวนเท2าใด ตามแบบผด.๑ เม่ือได�รับแผนการจัดหาให�งานพัสดุตรวจสอบแบบ 
ผด.๑ ว2าถูกต�องครบถ�วนหรือไม2 แล�วรวบรวมจัดทําเป8นแผนการจัดหาพัสดุประจําป�ขององค3กรตามแบบผด.๒ 

ข'อกฎหมาย 
   งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลยะรัง ได�ตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนตามแบบผด.๒ 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร�อยแล�ว  

ข'อเสนอ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตําบลยะรังเพ่ือดําเนินการ
จัดหาพัสดุตามแผนต2อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  
 
            (นางมูรือนีห3  เด2นอุดม)                                                
                                                            เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน รักษาการในตําแหน2ง 

         เจ�าหน�าท่ีพัสดุ    
     
ความเห็น.....................................................    ความเห็น..................................................... 
.....................................................................    ..................................................................... 
 
 
            (นางสาววารุณี  ศรสีุข)                                                   (นางสาวนริศรา  แดสามัญ)                     
    ผู�อํานวยการกองคลัง                                                   ปลัดเทศบาลตําบลยะรัง   
                                                                                                                           

               เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
   

(นายอาแซ  วาแม)                          
นายกเทศมนตรีตําบลยะรัง 

 



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ต"องเริ่มจัดทํา เจ"าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

1 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 60,000      เฉพาะเจาะจง 3

2 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุงานบ"านงานครัว สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 25,000      เฉพาะเจาะจง 3

3 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 40,000      เฉพาะเจาะจง 3

4 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 80,000      เฉพาะเจาะจง 3

5 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

6 ส.ค.61-ก.ย.61 ตู"เก็บเอกสาร จํานวน 6 ตู" สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 28,000      เฉพาะเจาะจง 7

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของเทศบาลตําบลยะรัง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

7 เม.ย.61-ก.ย.61 เครื่องคอมพิวเตอร9 จํานวน 1 ชุด สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 45,000      เฉพาะเจาะจง 15

8 ก.ค.61-ก.ย.61 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 45,000      เฉพาะเจาะจง 30

9 ก.พ.61-ก.ย.61 กล"องโทรทัศน9วงจรปAด จํานวน 6 เครื่อง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 150,000     เฉพาะเจาะจง 90

10 มี.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างเสาธงชาติ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 130,000     เฉพาะเจาะจง 60

11 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุไฟฟCาและวิทยุ สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 5,000        เฉพาะเจาะจง 3

12 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุกอสร"าง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 15,000      เฉพาะเจาะจง 3

13 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 50,000      เฉพาะเจาะจง 3

14 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 50,000      เฉพาะเจาะจง 3

15 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุดับเพลิง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 30,000      เฉพาะเจาะจง 3

16 ม.ค.61-ก.ย.61 ครุภัณฑ9เครื่องดับเพลิง สํานักปลัด การรักษาความสงบภายใน 60,000      เฉพาะเจาะจง 30

17 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 55,000      เฉพาะเจาะจง 3

18 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง บริหารงานคลัง 5,000        เฉพาะเจาะจง 3

19 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000      เฉพาะเจาะจง 319 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 กองคลัง บริหารงานคลัง 20,000      เฉพาะเจาะจง 3



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ต"องเริ่มจัดทํา เจ"าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

20 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา การศึกษา 40,000      เฉพาะเจาะจง 3

21 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุงานบ"านงานครัว กองการศึกษา การศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

22 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 กองการศึกษา การศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

23 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุอื่น กองการศึกษา การศึกษา 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

24 ต.ค.60-ก.ย.61 อาหารเสริม(นม) กองการศึกษา การศึกษา 1,448,640  เฉพาะเจาะจง 360

25 ส.ค.61-ก.ย.61 ครุภัณฑ9วิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 ที่อาบน้ําศพ จํานวน 5 ตัว กองการศึกษา การศึกษา 300,000     เฉพาะเจาะจง 30

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของเทศบาลตําบลยะรัง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

26 เม.ย.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างเสาธงชาติบริเวณหน"าศูนย9พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา การศึกษา 30,000      เฉพาะเจาะจง 60

27 ม.ค.61-ก.ย.61 โครงการปูพื้นหญ"าเทียมสนามฟุตซอล กองการศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมฯ 1,080,000  คัดเลือก 120

28 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 3

29 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุงานบ"านงานครัว กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 3

30 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 70,000      เฉพาะเจาะจง 3

31 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 130,000     เฉพาะเจาะจง 3

32 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 3

33 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 7

34 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 15

35 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 10,000      เฉพาะเจาะจง 30

36 ม.ค.61-ก.ย.61 รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 คัน กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 1,000,000  คัดเลือก 90

37 เม.ย.61-ก.ย.61 เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 62,000      เฉพาะเจาะจง 30

38 พ.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างกําแพงรอบบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 380,000     เฉพาะเจาะจง 9038 พ.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างกําแพงรอบบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 380,000     เฉพาะเจาะจง 90



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ต"องเริ่มจัดทํา เจ"าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

39 ต.ค.60-ม.ค.61 ขุดลอกคูระบายน้ํา กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 200,000     เฉพาะเจาะจง 30

40 มี.ค.61-ก.ย.61 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตําบลยะรัง กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข 100,000     เฉพาะเจาะจง 30

41 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุสํานักงาน กองชาง เคหะและชุมชน 35,000      เฉพาะเจาะจง 3

42 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุกอสร"าง กองชาง เคหะและชุมชน 50,000      เฉพาะเจาะจง 3

43 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง เคหะและชุมชน 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

44 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง เคหะและชุมชน 20,000      เฉพาะเจาะจง 3

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของเทศบาลตําบลยะรัง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

45 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุคอมพิวเตอร9 กองชาง เคหะและชุมชน 10,000      เฉพาะเจาะจง 3

46 ต.ค.60-ก.ย.61 วัสดุไฟฟCาและวิทยุ กองชาง เคหะและชุมชนงานไฟฟCาถนน 60,000      เฉพาะเจาะจง 3

47 เม.ย.61-ก.ย.61 โตMะพร"อมเก"าอี้ปูน จํานวน 5 ชุด กองชาง เคหะและชุมชน 20,000      เฉพาะเจาะจง 30

48 มี.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างคูระบายน้ํา สายหลังบ"านเปาะซูแซ กองชาง เคหะและชุมชน 1,800,000  คัดเลือก 90

49 ก.พ.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างถนนคสล. สายบ"านยีมะ ปราแว กองชาง เคหะและชุมชน 318,000     เฉพาะเจาะจง 90

50 เม.ย.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างถนนคสล. สายบาราเซาะปายอเมาะซูเม็ง กองชาง เคหะและชุมชน 90,000      เฉพาะเจาะจง 90

51 ก.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างถนนคสล. ซอยบาโงรององ กองชาง เคหะและชุมชน 549,000     คัดเลือก 90

52 ก.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างถนนคสล. ซอยประตูโพธิ์ 2 (จามะ) กองชาง เคหะและชุมชน 504,000     คัดเลือก 90

53 พ.ย.60-ก.ย.61 โครงการกอสร"างถนนคสล. สายข"างคลองยะรัง กองชาง เคหะและชุมชน 2,000,000  คัดเลือก 90

54 ม.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างทางเท"าคสล.พร"อมวางทอ กองชาง เคหะและชุมชน 220,000     เฉพาะเจาะจง 90

สายข"างร"านสะดวกซื้อ (7-11)

55 พ.ค.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างยกระดับถนนคสล. สายข"างบ"านแบมุ แยกสายกลาง กองชาง เคหะและชุมชน 480,000     เฉพาะเจาะจง 90

56 ก.พ.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างห"องน้ําสาธารณะ จํานวน 1 หลัง กองชาง เคหะและชุมชน 550,000     คัดเลือก 12056 ก.พ.61-ก.ย.61 โครงการกอสร"างห"องน้ําสาธารณะ จํานวน 1 หลัง กองชาง เคหะและชุมชน 550,000     คัดเลือก 120



แบบ ผด.2

ลําดับ ชวงเวลาที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน วิธีจัดหา กําหนด หมายเหตุ

ที่ ต"องเริ่มจัดทํา เจ"าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) สงมอบ (วัน)

57 พ.ย.60-ก.ย.61 โครงการขุดลอกคลองยะรัง กองชาง เคหะและชุมชน 1,600,000  คัดเลือก 60

58 มี.ค.61-ก.ย.61 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟCาสาธารณะ (LED) พร"อมติตตั้ง กองชาง เคหะและชุมชน 700,000     คัดเลือก 120

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป=งบประมาณ  พ.ศ.  2561

ของเทศบาลตําบลยะรัง

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

     (ลงชื่อ)...................................................ผู"จัดทํา                              (ลงชื่อ)...................................................หัวหน"าเจ"าหน"าที่พัสดุ                              (ลงชื่อ)...................................................ผู"ตรวจสอบ

                  (นางมูรือนีห9  เดนอุดม)                                                          (นางสาววารุณี  ศรีสุข)                                                                        (นางสาวนริศรา  แดสามัญ)  


