
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ใชแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณประจําป พ.ศ.2554 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาธง ไดจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2536 ซ่ึงเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผนดินใหหนวยงานในระดับ
ทองถ่ิน จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใหสามารถดําเนินการไดโดยเร็วที่สุด และปองกันการ
กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกลส้ินปงบประมาณ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเอกภาพในการ
บริหารงานพัสดุ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  องคการบริหารสวนตําบลทาธง จึงประกาศใชแผนจัดหาพัสดุงบประมาณประจําป        
พ.ศ.2554 ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตอไป  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

 
 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ ผด.2

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

หมวดคาใชสอย 

เปน ประเภทรรายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ  :-

1 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาเย็บหนังสือ ,คาธรรมเนียม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7

คารับวารสารตางๆ และคาจาง

เหมาบริการ

2 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาเย็บหนังสือ ,คาธรรมเนียม สวนการคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000.00 ตกลงราคา 7

คารับวารสารตางๆ และคาจาง

เหมาบริการ

3 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาเยบ็หนังสือ ,คาธรรมเนียม สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7

คารับวารสารตางๆ และคาจาง

เหมาบริการ

4 ต.ค.53-ก.ย.54  - คารับรอง เพื่อจายเปนเลี้ยง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

รับรองในการประชุมสภา

และเพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง

ตอนรับบุคคลในโอกาสตาง ๆ

หนวยงานเจาของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการ

ปฏิบติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 

เปน :-

5 ต.ค.53-ก.ย.54  - คาใชจายในการเดินทางไป สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 - -

ราชการในประเทศ/ตางประเทศ

6 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาใชจายในการเดินทางไป สวนการคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000.00 - -

ราชการ

7 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาใชจายในการเดินทางไป สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 60,000.00 - -

ราชการ

8 ต.ค.53-ก.ย.54  - คาใชจายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7

9 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาของขวัญ ของรางวัล หรือ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7

เงินรางวัลในการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ที่มีความจําเปน



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

10 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาใชจายในการรับเสด็จ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7

11 ต.ค.53-ก.ย.54  -โครงการเสริมสรางศักยภาพ สํานักงานปลัด แผนการศึกษา 50,000.00 - -

ใหกับครูตาดีกาประจํามัสยิด

ภายในตําบลทาธง

12 ต.ค.53-ก.ย.54  -โครงการชวยเหลือคนไขใน สํานักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข 20,000.00 - -

พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมกุมารี

13 ม.ค.-ส.ค.54  -โครงการการปองกันและ สํานักงานปลัด แผนงานความเขมแข็ง 50,000.00 ตกลงราคา 15

แกไขปญหายาเสพติด ของชุมชน

14 ก.พ.-ก.ย.54  -โครงการสงเสริมการประกอบ สํานักงานปลัด แผนงานความเขมแข็ง 10,000.00 ตกลงราคา 10

อาชีพปลูกผักสวนครัว ของชุมชน

15 ก.พ.-มี.ค.54  -โครงการจัดเก็บขอมูล(จปฐ.) สํานักงานปลัด แผนงานความเขมแข็ง 38,000.00 ตกลงราคา 45

ของชุมชน

16 มี.ค.-มิ.ย.54  -โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 50,000.00 ตกลงราคา 30

อาวุโส



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

17 เม.ย.-มิ.ย.54  -โครงการคลินิกฟุตบอล สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 80,000.00 ตกลงราคา 30

ภาคฤดูรอน

18 เม.ย.-มิ.ย.54  -โครงการจัดการแขงขันกีฬา สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 130,000.00 ตกลงราคา 45 "

ภายในตําบลประจําปงบ

ประมาณ พ.ศ.2554

19 พ.ค.-ก.ค.54  -โครงการเปนเจาภาพจัดการ สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 100,000.00 ตกลงราคา 45

แขงขันฟุตบอล "ทาธงคัพ"

20 มิ.ย.-ส.ค.54  -โครงการจัดสงนักกีฬาไป สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 50,000.00 ตกลงราคา 15

แขงขันกีฬา/กรีฑาที่หนวย

งานอื่นจัดการแขงขัน

21 ก.ค.-ส.ค.  -โครงการจัดการแขงขันกีฬา สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 70,000.00 ตกลงราคา 10

ระหวางโรงเรียนตาดีกาประจํา

มัสยิดในตําบลทาธง

22 ธ.ค.-ก.ย.54  -โครงการจัดงานวันสําคัญของ สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 40,000.00 ตกลงราคา 7

ราชการตาง ๆ 

23 Apr-54  -โครงการจัดงานประเพณี สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 150,000.00 ตกลงราคา 10

วันกตัญูประจําป 2554



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

24 ส.ค.-ก.ย.54  -โครงการจัดงานประเพณี สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 50,000.00 ตกลงราคา 5

ละศีลอด (บูกอปอซอ)

25 ก.พ.-มี.ค.54  -โครงการจัดงานเมาลิด สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 50,000.00 ตกลงราคา 5

ประจําป 2554

26 ต.ค.53-ก.ย.54  -โครงการจัดการเรียนการสอน สํานักงานปลัด แผนงานการศาสนา 240,000.00 - -

อัลกุรอานหลักสูตรใหม

(กีรออาตี)

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษา

หรือซอมแซมทรัพยสิน  :-

27 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 7

 และซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ 

28 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 500,000.00 ตกลงราคา 15

 ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ และ

บํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง

หมวดคาวัสดุ 



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

29 ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

ตลอดทั้งป

30 ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุสํานักงาน สวนการคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติจัดหา

ตามความจําเปน

ตลอดทั้งป

31 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุสํานักงาน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7 "

32 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 100,000.00 ตกลงราคา 7

33 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาวัสดุกอสราง สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7

34 ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุงานบานงานครัว :- สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 5

 -จัดซื้อสิ่งของตางๆ 

35 ต.ค.53-ก.ย.54 วัสดุงานบานงานครัว สวนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7

36 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

37 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา ตามใบสั่งน้ํามัน

38 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

39 ต.ค.53-ก.ย.54  -วัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00 ตกลงราคา 5

 คาอาหารเสริม (นม) 

 และโรงเรียนในตําบลทาธง

5 แหง และศูนยพัฒนา 30

เด็กเล็ก 2 ศูนย

40 พ.ย.53-ก.ย.54  -ร.ร.บานจะรังตาดง สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 529,620.00 วิธีพิเศษ 260

41 พ.ย.53-ก.ย.54  - ร.ร.บานพรุ สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 220,220.00 วิธีพิเศษ 260

42 พ.ย.53-ก.ย.54  - ร.ร.บานโตะพราน สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 176,540.00 วิธีพิเศษ 260

43 พ.ย.53-ก.ย.54  - ร.ร.บาจําปูน สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 220,220.00 วิธีพิเศษ 260

44 พ.ย.53-ก.ย.54  - ร.ร.วัดรังสิตาวาส สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 123,760.00 วิธีพิเศษ 260

45 พ.ย.53-ก.ย.54  - ศพด.บานจะรังตาดง สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 101,920.00 วิธีพิเศษ 280

46 พ.ย.53-ก.ย.54  - ศพด.บานปาบอน สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 94,080.00 วิธีพิเศษ 280

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

47 ต.ค.53-ก.ย.54  -คาอาหารกลางวันศูนย สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 364,000.00 ตกลงราคา 280



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

48 พ.ย.53-ก.ย.54  -คาอาหารกลางวันสําหรับ สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 776,776.00 วิธีพิเศษ 77

นักเรียนตาดีกา 7โรง

49 ต.ค.53-ก.ย.54 คาวัสดุการศึกษา สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 10

คาวัสดุ  :-

50 เม.ย.-มิ.ย.54  -คาวัสดุกีฬา สํานักงานปลัด แผนงานการศึกษา 100,000.00 ตกลงราคา 10

51 เม.ย.-มิ.ย.54  -วัสดุการเกษตร สํานักงานปลัด แผนงานการเกษตร 10,000.00 ตกลงราคา 7

คาครุภัณฑสํานักงาน :-

52 ก.พ.-ก.ค.54  - คาจัดซื้อแทนธรรมาส บันได สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 30

ขางเดียว ประจํามัสยิดนูรุล

อิหซาน

53 ก.พ.-ก.ค.54  - คาจัดซื้อเครื่องเสียงภาค สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 10

สนาม

54 ก.พ.-ก.ค.54  - คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก 200 ตัว สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 15



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

55 ก.พ.-ก.ค.54  -คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7

พรอมติดตั้ง

56 ก.พ.-ก.ค.54  -คาจัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 160,000.00 วิธีพิเศษ 30

ศูนยตาดีกาประจํามัสยิดตําบล

ทาธง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร :-

57 มี.ค.-ส.ค.54  -คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00 ตกลงราคา 15

โนตบุค จํานวน 2 เครื่อง

58 มี.ค.-ส.ค.54  -คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 120,000.00 วิธีพิเศษ 15

จํานวน 3 เครื่อง พรอมอุปกรณ

หมวดคาครุภัณฑ  :-

59 มี.ค.-ส.ค.54  -คาจัดซื้อโตะทํางานพรอม สวนการคลัง งานบริหารงานคลัง 9,700.00 ตกลงราคา 10

เกาอี้ จํานวน 3 ชุด

60 มี.ค.-ก.ค.54  -ครุภัณฑสํารวจ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 37,000.00 ตกลงราคา 10



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง :-

61 ม.ค.-ส.ค.54  -โครงการกอสรางหองน้ํา- สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000.00 วิธีพิเศษ 30

หองสม บริเวณมัสยิดอัลอีนาบะห

62 ม.ค.-ส.ค.54  - กอสรางโรงจอดรถจักรยาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 30

ยนตบริเวณมัสยิดอัลอีนาบะห

63 ม.ค.-ส.ค.54  -ปรับปรุงสนามฟุตบอลบาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 300,000.00 วิธีพิเศษ 30

ปาบอน หมู 4

64 ม.ค.-ส.ค.54  -กอสรางหองน้ํา-หองสวม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 150,000.00 วิธีพิเศษ 30

บริเวณมัสยิดนูรุลดิหซาน

หมู 7

65 ม.ค.-ส.ค.54  -คาจัดจางทําเสาแขวนนก สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 30

กรงหัวจุก

66 ม.ค.-ก.ค.54  -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 170,000.00 วิธีพิเศษ 60

เหล็กซอยบาโงกริ๊ หมู 1



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนตําบลทาธง

ลําดับที่
ชวงเวลาที่

ตองเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หนวย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด

สงมอบ(วัน)
หมายเหตุ

67 มี.ค.-ส.ค.54  -ขุดลอกคูระบายน้ําเลียบถนน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 150,000.00 วิธีพิเศษ 60

สายสาเมาะ-ทาธง

68 ม.ค.-ก.ค.54  -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 250,000.00 วิธีพิเศษ 60

เหล็กรอบชุมชนตาลีซิง หมู 3

69 ม.ค.-ก.ค.54  -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 400,000.00 วิธีพิเศษ 60

ซอยบูเกะ หมู 6

70 มี.ค.-ส.ค.54  -กอสรางบอน้ําตื้นสาธารณะ สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 96,000.00 ตกลงราคา 15

ประโยชนภายในตําบลทาธง

71 มี.ค.-ส.ค.54 โครงการขุดวางทอระบายน้ํา สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 150,000.00 วิธีพิเศษ 30

บริเวณชุมชนบานตาลีซิง ม.3

72 ม.ค.-ก.ค.54 โครงการบุกเบิกกอสรางถนน สวนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00 วิธีพิเศษ 30

ลูกรัง ซอยขางอนามัย

บานเกาะ หมู 5



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เร่ือง  ใชแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณประจําป พ.ศ.2554 

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

  เพื่อใหการบริหารงานงบประมาณเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจางการเสริมสรางประสิทธิภาพ    
ในการดําเนินงานเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจาง พ.ศ.2546 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางโดยใหจัดทําเฉพาะ
ครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งกอสรางที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลทาธง  จึงประกาศใหทราบวาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไมมีแผน 
(ผด.5) การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ที่ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่กําหนด 

   

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

 
 
 

(นายวิษณุเมนสุา  วาแมดีซา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


