
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ใชแ้ผนการจดัหาพสัดุ งบประมาณประจําปี พ.ศ.2556 

-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงาน
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็วที่สุด และป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้
สิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุงบประมาณประจําปี  พ.ศ.2556    
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

 
 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.2

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

งบดําเนินการ

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งไว้รวม) 1,592,000.00

เป็น ประเภทรรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ  :- 412,000.00
1 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าเช่าที่ดินที่ทิ้งขยะ อบต. สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 120,000.00 ตกลงราคา 30

ท่าธง

2 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าจ้างเหมายามประจํา สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 162,000.00 ตกลงราคา 30

3 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 - -

4 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าจัดทําเอกสารสิ่งตีพิมพ์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7

ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

5 ต.ค.55-ก.ย.56  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 70,000.00 ตกลงราคา 7
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลง

ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

6 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าธรรมเนียมและค่าลง ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7

ทะเบียนในการอบรมต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 20,000.00

และพิธีการ :-

7 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่ารับรอง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 1

8 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าเลี้ยงรับรอง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 1

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ 1,150,000.00

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ :-

9 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 - -

ราชการในประเทศ/ต่างประเทศ

10 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 90,000.00 - -

ราชการภายในประเทศ/

11 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 60,000.00 - -

ราชการภายในประเทศ/

ต่างประเทศ

12 ก.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 900,000.00 วิธีพิเศษ 15



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

13 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าของขวัญ ของรางวัล สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

งานวันเด็ก วันฮารีรายอ 

14 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 10

15 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม 30,000.00 ตกลงราคา 10

ศักยภาพและพัฒนาประสิทธิ

ภาพของ อปพร.ในตําบล

16 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 10

พัฒนาบุคลากรของ อบต.

17 มิ.ย.55-ก.ย.56  -ค่าดูแลเว็บไซต์ของ อบต. สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

18 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 7

ตามนโยบายของรัฐบาล

ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา

หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  :-

19 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักงานปลดั งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

ทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน

 5,000.- บาท)



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

20 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน

 5,000.-)บาท

21 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7
ทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน

 5,000.-บาท)

ค่าวัสดุ  :- 390,000.00

22 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

23 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

24 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7

25 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 180,000.00 ตกลงราคา 30 ตามใบสั่งน้ํามัน

หล่อลื่น

26 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

27 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ค่าวัสดุ :- 70,000.00

28 ต.ค.55-ก.ย.56  -วัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

29 ต.ค.55-ก.ย.56  -วัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

ค่าวัสดุ  :- 330,000.00

30 ต.ค.55-ก.ย.56  -วัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

ตลอดปี

31 ต.ค.55-ก.ย.56  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 7

32 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7

ค่าวัสดุ :-

33 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุการศึกษา สํานักงานปลัด งานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 7

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 84,000.00

ครุภัณฑ์สํานักงาน :- 44,000.00

34 ก.พ.-ก.ค.56  -ค่าจัดซื้อเต็นท์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 29,000.00 ตกลงราคา 10



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

35 ก.พ.-ส.ค.56  -ค่าจัดหา จัดซื้อครุภัณฑ์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 15,000.00 ตกลงราคา 10
เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาฯ

36 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 40,000.00 ตกลงราคา 10
ครุภัณฑ์(วงเงินเกิน 5,000บาท)

37 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 10

ครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน

 5,000.-บาท)

38 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 10

ครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน

 5,000.-บาท)

งบรายจ่ายอื่น

39 ส.ค.-ก.ย.56  -ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลราคา 20
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบต่าง ๆ 

ค่าใช้สอย :-

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
40 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการอบรมเสริมทักษะ สํานักงานปลัด งานการศึกษา 15,000.00 ตกลงราคา 10

วิชาการให้แก่นักเรียนใน

ตําบลภาคฤดูร้อน

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย :-

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ 95,000.00

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-

41 ธ.ค.55-ม.ค.56  -โครงการส่งเสริมกิจกรรม สํานักงานปลัด งานการศึกษา 10,000.00 ตกลงราคา 10

งานวันเด็กแห่งชาติ

42 มี.ค.-เม.ย.56  -โครงการส่งเสริมทักษะทาง สํานักงานปลัด งานการศึกษา 20,000.00 ตกลงราคา 10

วิชาการแก่เด็กนักเรียน

43 เม.ย.-พ.ค.56  -โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลก สํานักงานปลัด งานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 10

กว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู

44 ม.ค.-ก.พ.56  -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงานปลัด งานการศึกษา 15,000.00 - -

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ค่าวัสดุ :-

ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับ 1,384,880.00

โรงเรียน 5 โรง และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ :-

45 ต.ค.55-ก.ย.56  -ร.ร.บ้านจะรังตาดง สํานักงานปลัด งานการศึกษา 507,780.00 กรณีพิเศษ 260 ตามระยะเวลาของ

ช่วงเวลาเรียนจน

46 ต.ค.55-ก.ย.56  -ร.ร.บ้านพรุ สํานักงานปลัด งานการศึกษา 182,000.00 กรณีพิเศษ 260 ถึงปิดภาคเรียน

47 ต.ค.55-ก.ย.56  -ร.ร.บ้านโต๊ะพราน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 178,360.00 กรณีพิเศษ 260 "

48 ต.ค.55-ก.ย.56  -ร.ร.บ้านจําปูน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 229,320.00 กรณีพิเศษ 260 "

49 ต.ค.55-ก.ย.56  -ร.ร.วัดรังสิตาวาส สํานักงานปลัด งานการศึกษา 111,020.00 กรณีพิเศษ 260 "

50 ต.ค.55-ก.ย.56  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 107,800.00 กรณีพิเศษ 280 "
จะรังตาดง

51 ต.ค.55-ก.ย.56  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 68,600.00 กรณีพิเศษ 280 "
ป่าบอน (ซาเมาะ)



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

 -ค่าอาหารกลางวันศูนย์ 327,400.00

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ :-

52 ต.ค.55-ก.ย.56  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 200,000.00 วิธีพิเศษ 280 ตามระยะเวลาของ

บ้านจะรังตาดง ช่วงเวลาเรียนจน

ถึงปิดภาคเรียน

53 ต.ค.55-ก.ย.56  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 127,400.00 วิธีพิเศษ 280

ป่าบอน (ซาเมาะ)

ค่าใช้สอย :-

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-

54 ต.ค.55-ก.ย.56  -โครงการช่วยเหลือคนไข้ใน สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข 20,000.00 - -
พระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย :- 571,000.00

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-
55 พ.ค.-ก.ค.56  -โครงการป้องกันและแก้ไข สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 181,000.00 ตกลงราคา 7

ปัญหายาเสพติด ของชุมชน

56 พ.ย.55-ก.ค.56  -โครงการส่งเสริมการประกอบ สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 20,000.00 ตกลงราคา 7

อาชีพปลูกผักสวนครัว ของชุมชน

57 ก.พ.-พ.ค.56  -โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 150,000.00 สอบราคา 15

คุณธรรมและจริยธรรม ของชุมชน

58 มี.ค.-พ.ค.56  -โครงการคาราวานส่งเสริม สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 20,000.00 ตกลงราคา 7

เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ของชุมชน

59 ก.พ.-ก.ค.56  -โครงการส่งเสริมกระบวนการ สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 25,000.00 ตกลงราคา 7

เรียนรู้ในตําบลทุกรูปแบบ ของชุมชน

60 มี.ค.-พ.ค.56  -โครงการจัดเวทีประชาคม สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 35,000.00 ตกลงราคา 7

หมู่บ้าน/ตําบล ของชุมชน
61 มี.ค.-มิ.ย.56  -โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 30,000.00 ตกลงราคา 10

ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ของชุมชน

ด้อยโอกาส



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

62 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการพัฒนาศักยภาพ สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 30,000.00 ตกลงราคา 10

สภาเด็กและเยาวชน ของชุมชน

63 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 50,000.00 ตกลงราคา 10

จริยธรรม ของชุมชน

64 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 30,000.00 ตกลงราคา 10

สตรี ของชุมชน

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ 450,000.00

ค่าใช้สอย :- 320,000.00

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-

65 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 30

อาวุโส ธรรมและนันทนาการ

66 มี.ค.-ก.ค.56  -โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 150,000.00 ตกลงราคา 30

ภายในตําบล ประจําปี 2556 ธรรมและนันทนาการ



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

67 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 50,000.00 ตกลงราคา 7

ไปแข่งขันกีฬา/กรีฑาที่หน่วย ของชุมชน

งานอื่นจัดการแข่งขัน

68 มี.ค.-มิ.ย.56  -โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 70,000.00 ตกลงราคา 7

ระหว่างโรงเรียนตาดีกาใน ของชุมชน

ตําบลท่าธง

ค่าวัสดุ :-

69 ต.ค.55-ก.ย.56  -ค่าวัสดุกีฬา สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 100,000.00 ตกลงราคา 5

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย :- 690,000.00

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-

70 ต.ค.55-ก.ย.56  -โครงการจัดงานวันสําคัญ สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 40,000.00 ตกลงราคา 7

ของราชการต่าง ๆ ธรรมและนันทนาการ

71 มี.ค.-เม.ย.56  -โครงการจัดงานประเพณีวัน สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 70,000.00 ตกลงราคา 7

กตัญญูประจําปี 2556 ธรรมและนันทนาการ

72 มิ.ย.-ก.ค.56  -โครงการจัดงาน ประเพณี สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 60,000.00 ตกลงราคา 3

ละศิลอด (บูกอปอซอ) ธรรมและนันทนาการ



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

73 มี.ค.-พ.ค.56  -โครงการจัดงานเมาลิด สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 50,000.00 ตกลงราคา 3

ประจําปี 2556 ธรรมและนันทนาการ

74 ต.ค.55-ก.ย.56  -โครงการจัดการเรียนการ สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 240,000.00 - -

สอนอัลกุรอานหลักสูตรใหม่ ธรรมและนันทนาการ

(กีรออาตี)

75 พ.ย.55  -โครงการจัดงานวันลอย สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 15,000.00 ตกลงราคา 7

กระทง ธรรมและนันทนาการ

76 ต.ค.-พ.ย.55  -โครงการส่งเสริมการจัดงาน สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 15,000.00 ตกลงราคา 7

ประเพณีชักพระ ธรรมและนันทนาการ

77 มิ.ย.-ส.ค.56  -โครงการเบิกฟ้ารามันเทิดไท้ สํานักงานปลัด งานการศาสนาวัฒน 200,000.00 ตกลงราคา 10

องค์ราชันสืบสานวัฒนธรรม ธรรมและนันทนาการ

ท้องถิ่น

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย :- 20,000.00

 -รายจ่ายที่เกี่ยวกับเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ :-

78 พ.ค.-ส.ค.56  -โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า สํานักงานปลัด งานการเกษตร 10,000.00 ตกลงราคา 7

แฝกอันเนื่องจากพระราชดําริ

ค่าวัสดุ :-

79 ต.ค.55-ก.ย.56  -วัสดุการเกษตร สํานักงานปลัด งานการเกษตร 10,000.00 ตกลงราคา 7

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ :- 84,100.00

80 ต.ค.55-ธ.ค55  -ครุภัณฑ์สํานักงาน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 29,100.00 ตกลงราคา 7

81 ต.ค.55-พ.ค.56  -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 45,000.00 ตกลงราคา 15
ขนส่ง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :- 1,953,000.00

82 ก.พ.-มิ.ย.56  -โครงการก่อสร้างถนน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 369,000.00 สอบราคา 60

คอนกรีตเสริมเหล็กซอยครู

เปาะซู ม.1 (ตอน 2) ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.)



แบบ ผด.2

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

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

83 ก.พ.-ก.ค.56  -โครงการก่อสร้างถนนคอน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 369,000.00 สอบราคา 30

กรีตเสริมเหล็กซอยแมโมง

ม.2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร หนา 0.15 เมตร

(หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร) สอบราคา 60

84 ก.พ.ก.ค.56  -โครงการก่อสร้างถนนคอน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00

กรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านจะรังตาดง ม.2

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65

เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม)

85 ก.พ.ก.ค.56  -โครงการก่อสร้างถนนคอน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 615,000.00 สอบราคา 60

กรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านป่าบอน ม.4
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม)



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
เรื่อง  ใชแ้ผนปฏบิตักิารจดัซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจําปี พ.ศ.2556 

-------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.
2546 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้จัดทําเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคา
เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  จึงประกาศให้ทราบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไม่มีแผน (ผด.5) 
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามที่กําหนด   

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   5   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

 
 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


