
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

เรื่อง  ใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณประจําปี พ.ศ.2555 
--------------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง ได้จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ตามมติคณะรัฐมนตรี     
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดําเนินการได้โดยเร็วที่สุด และป้องกัน         
การกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภาพในการ
บริหารงานพัสดุ สามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุงบประมาณประจําปี พ.ศ.
2555  ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.2

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

หมวดค่าใช้สอย (ตั้งไว้รวม)

เป็น ประเภทรรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ  :-

1 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าเย็บหนังสือ ,ค่าธรรมเนียม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 500,000.00 ตกลงราคา 7
ค่ารับวารสารต่างๆ และค่าจ้าง

เหมาบริการ ฯลฯ

2 ต.ค.54-ก.ย.55  -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 3
และพิธีการ (ค่าเลี้ยงรับรอง)

3 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าเย็บหนังสือ ,ค่าธรรมเนียม ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 80,000.00 ตกลงราคา 7
ค่ารับวารสารต่างๆ และค่าจ้าง

เหมาบริการ

4 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าเย็บหนังสือ ,ค่าธรรมเนียม ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 7
ค่ารับวารสารต่างๆ และค่าจ้าง

เหมาบริการ

หน่วยงานเจ้าของเงิน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

5 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 300,000.00 - -
ราชการในประเทศ/ต่างประเทศ

6 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 10

7 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าของขวัญ ของรางวัล สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 7
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น

งานวันเด็ก วันฮารีรายอ 

8 ต.ค.54-ก.ย.56  -ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 10

9 ต.ต.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 30,000.00 ตกลงราคา 15
ศักยภาพและพัฒนาประสิทธิ

ภาพ ของ อปพร.ในตําบล

10 ต.ต.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 ตกลงราคา 15
พัฒนาบุคลกรของ อบต.



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

11 พ.ค.-ก.ค.55  -ค่าดูแลเว็บไซด์ขององค์การ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 10

บริหารส่วนตําบลท่าธง

ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา

หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  :-

12 ต.ต.54-ก.ย.55  -ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 10
ทรัพย์สินครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

13 ต.ต.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริม สํานักงานปลัด งานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 15

สร้างศักยภาพให้กับครูตาดีกา

ภายในตําบลท่าธง

14 ก.พ.-ส.ค.55  -ค่าโครงการป้องกันและแก้ไข สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 50,000.00 ตกลงราคา 15

ปัญหายาเสพติด ให้กับชุมชน

15 มี.ค.-ส.ค.55  -ค่าโครงการส่งเสริมการ สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 10,000.00 ตกลงราคา 7
ประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัว ให้กับชุมชน



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

16 มี.ค.-มิ.ย 55  -ค่าโครงการจัดเก็บข้อมูล สํานักงานปลัด งานสร้างความเข้มแข็ง 38,000.00 ตกลงราคา 45
(จปฐ) ให้กับชุมชน

17 มี.ค.-ก.ค.55  -ค่าโครงการแข่งขันฟุตบอล สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 50,000.00 ตกลงราคา 30
อาวุโส

18 เม.ย.-พ.ค.55  -ค่าโครงการคลิกนิกฟุตบอล สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 80,000.00 ตกลงราคา 15

ภาคฤดูร้อน

19 พ.ค.-ก.ค.55  -ค่าโครงการจัดการแข่งขัน สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 130,000.00 ตกลงราคา 30

กีฬาภายในตําบลประจําปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2555

20 เม.ย.-พ.ค.55  -ค่าโครงการเป็นเจ้าภาพ สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 100,000.00 ตกลงราคา 30

จัดการแข่งขันฟุตบอล "ท่าธง

คัพ" ครั้งที่ 11

21 ม.ค.-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนัก สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 50,000.00 ตกลงราคา 15

กีฬาไปแข่งขันกีฬา/กรีฑาที่

หน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

22 เม.ย.-พ.ค.55  -ค่าโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 70,000.00 ตกลงราคา 15

ระหว่างโรงเรียนตาดีกา ต.ท่าธง

23 ธ.ค.-ก.ย.55  -ค่าโครงการจัดงานวันสําคัญของ สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 40,000.00 ตกลงราคา 7

ราชการต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่

วันฮารีรายอ ฯลฯ

24 มี.ค.-เม.ย.55  -ค่าโครงการจัดงานประเพณี สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 150,000.00 ตกลงราคา 7

วันกตัญญูประจําปี 2555

25 ก.ค.-ส.ค.55  -ค่าโครงการจัดงาน ประเพณี สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 ตกลงราคา 5

ละศีลอด (บูกอปอซอ)

26 ก.พ.-พ.ค.55  -ค่าโครงการจัดงานเมาลิด สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 ตกลงราคา 5

ประจําปี 2555

27 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าโครงการจัดการเรียนการ สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 240,000.00 - - ตามระยะเวลาของ

สอนอัลกุรอานหลักสูตรใหม่ ช่วงเวลาเรียน

(กีรออาตี)



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

28 ต.ค.-พ.ย.54  -ค่าโครงการจัดงานวันลอย สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 ตกลงราคา 10

กระทง

29 ต.ค.-พ.ย.54  -ค่าโครงการส่งเสริมการจัด สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 ตกลงราคา 7

งานประเพณีชักพระ

30 ส.ค.-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้า สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 200,000.00 ตกลงราคา 15

ร่วมงานเบิกฟ้ารามัน เทิดไท้

องค์ราชันสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ประจําปี 2555

31 พ.ย.54-ก.ย.55  -ค่าโครงการช่วยเหลือคนไข้ สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข 20,000.00 - -

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

32 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 150,000.00 - -

ราชการภายในประเทศ/

ต่างประเทศ



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

33 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 60,000.00 - -

ราชการภายในประเทศ/

ต่างประเทศ

ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุง

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน:-

34 ต.ค.54-ก.ย.55  -จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 15
 ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถ

ใช่งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ (ตั้งไว้รวม)

35 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดสํานักงาน สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

36 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 80,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

37 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุยานพาหนะและ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 20,000.00 ตกลงราคา 7

ขนส่ง

38 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 200,000.00 ตกลงราคา 15 ตามใบสั่งน้ํามัน

หล่อลื่น



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

39 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุโฆษณาและเพยแพร่ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 10,000.00 ตกลงราคา 7

40 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 90,000.00 ตกลงราคา 7

 -ค่าอารหารเสริม (นม) 

ตั้งรวมไว้ ให้กับโรงเรียน 5 แห่ง

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย์ ดังนี้ :-

41 พ.ย.54-ก.ย.55  -ร.ร.บ้านจะรังตาดง สํานักงานปลัด งานการศึกษา 507,780.00 กรณีพิเศษ 260 ตามระยะเวลาของ

ช่วงเวลาเรียนจน

42 พ.ย.54-ก.ย.55  -ร.ร.บ้านพรุ สํานักงานปลัด งานการศึกษา 182,000.00 กรณีพิเศษ 260 ถึงปิดภาคเรียน

43 พ.ย.54-ก.ย.55  -ร.ร.บ้านโต๊ะพราน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 178,360.00 กรณีพิเศษ 260 "

44 พ.ย.54-ก.ย.55  -ร.ร.บ้านจําปูน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 229,320.00 กรณีพิเศษ 260 "

45 พ.ย.54-ก.ย.55  -ร.ร.วัดรังสิตาวาส สํานักงานปลัด งานการศึกษา 111,020.00 กรณีพิเศษ 260 "

46 พ.ย.54-ก.ย.55  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 107,800.00 กรณีพิเศษ 280 "

จะรังตาดง



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

47 พ.ย.54-ก.ย.55  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 68,600.00 กรณีพิเศษ 280 "

ป่าบอน (ซาเมาะ)
เป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์

และ ร.ร.ตาดีกา จํานวน 7 แห่ง

48 ต.ค.54-ก.ย.55  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 200,000.00 ตกลงราคา 280

บ้านจะรังตาดง

49 ต.ค.54-ก.ย.55  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 127,400.00 ตกลงราคา 280

บ้านป่บอน (ซาเมาะ)

50 พ.ย.54-ส.ค.55  - ร.ร.ตาดีกานูรุลฮุดา สํานักงานปลัด งานการศึกษา 99,450.00 สอบราคา 90 ตามระยะเวลาของ

ช่วงเวลาเรียน

51 พ.ย.54-ส.ค.55  -ร.ร.ตาดีกาอัลอิสลามียะห์ สํานักงานปลัด งานการศึกษา 105,300.00 สอบราคา 90 "

52 พ.ย.54-ส.ค.55  -ร.ร.ตาดีกาซายออิสลาม สํานักงานปลัด งานการศึกษา 258,570.00 สอบราคา 90 "

53 พ.ย.54-ส.ค.55  - ร.ร.ตาดีกานูรูลอิสลาม สํานักงานปลัด งานการศึกษา 114,660.00 สอบราคา 90 "

54 พ.ย.54-ส.ค.55  -ร.ร.ตาดีกานูรูลฮูดา สํานักงานปลัด งานการศึกษา 94,770.00 สอบราคา 90 "



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

55 พ.ย.54-ส.ค.55  -ร.ร.ตาดีกาอัรรอบีตอตุล สํานักงานปลัด งานการศึกษา 107,640.00 สอบราคา 90 "
อิสลามียะห์

56 พ.ย.54-ส.ค.55  -ร.ร.ตาดีกานูรุลอิห์ซาน สํานักงานปลัด งานการศึกษา 155,610.00 สอบราคา 90 "

57 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุการศึกษา สํานักงานปลัด งานการศึกษา 50,000.00 ตกลงราคา 7

58 มี.ค.54-ก.ค.55  -ค่าวัสดุกีฬา สํานักงานปลัด งานกีฬาและนันทนาการ 100,000.00 ตกลงราคา 7

59 มี.ค.54-ก.ค.55  -วัสดุการเกษตร สํานักงานปลัด งานส่งเสริมการเกษตร 10,000.00 ตกลงราคา 7

60 ต.ค.54-ก.ย.55 วัสดุสํานักงาน ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 60,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

61 ต.ค.54-ก.ย.55 วัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนการคลัง งานบริหารงานคลัง 10,000.00 ตกลงราคา 7 ตลอดปี

62 ต.ค.54-ก.ย.55  -วัสดุสํานักงาน ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 30,000.00 ตกลงราคา 7 ขออนุมัติได้จัดหา

ตามความจําเป็น

63 ต.ค.54-ก.ย.55  -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 200,000.00 ตกลงราคา 10 ตลอดปี

64 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 50,000.00 ตกลงราคา 7



แบบ ผด.2

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

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

ลําดับที่
ช่วงเวลาที่

ต้องเริ่มจัดหา
รายการ/จํานวน (หน่วย)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
วิธีจัดหา

กําหนด
ส่งมอบ(วัน)

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์  :-

65 ต.ค.54-ก.ย.55  -ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง สํานักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 100,000.00 ตกลงราคา 10

ครุภัณฑ์(ที่มีวงเงินเกิน 

5,000.- บาท)

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  :-

66 มี.ค.54-พ.ค.55  -ค่าจัดซื้อแท่นธรรมาสบันได สํานักงานปลัด งานศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.00 ตกลงราคา 15

ข้างเดียวประจํามัสยิดนูรุล

ฮูดาร์บ้านกูแบทาระ หมู่ 1

 ค่าครุภัณฑ์ :-

 -ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุง
67 ต.ค.54-ก.ย.55 ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้ ส่วนโยธา งานเคหะและชุมชน 500,000.00 ตกลงราคา 10

สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี

วงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท)



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

เรื่อง  ใช้แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณประจําปี พ.ศ.2555 
--------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ    
ในการดําเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ     
จัดจ้าง พ.ศ.2546 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้จัดทําเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.- บาท นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง จึงประกาศให้ทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไม่มีแผน 
(ผด.5) การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่กําหนด 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 


