
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาธง 
เรื่อง  ใชแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบประมาณประจําป พ.ศ.2560 

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

เพื่อใหการบริหารงานงบประมาณเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจางการเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินงานเปนไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง พ.ศ.
2546 กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางโดยใหจัดทําเฉพาะครุภัณฑที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และ
ที่ดินสิ่งกอสรางที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลทาธง  จึงประกาศใหทราบวาปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดจัดทําแผน 
การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ที่ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสรางตามท่ีกําหนด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาธง 



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ…2560…. 
หนวยงาน……องคการบริหารสวนตําบลทาธง…… อําเภอ……รามัน…………จังหวัด……ยะลา……….. 

ลําดับ 
ที ่

แผนงาน คาครุภัณฑที่ดินและ 
ส่ิงกอสราง 

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ 
กําหนด 

คุณลักษณะ 
เฉพาะแลว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน 

หมายเหตุ 

งาน/ 
โครงการ 

รายการ 
จํานวน 

(หนวยนับ) 

งานตอ 
เน่ืองที่ผูกพัน
งบประมาณป

ตอไป 

งานที่
เสร็จ

ภายใน
ป…60..…. 

จัด 
ซ้ือ 

จัด 
จาง 

ประ 
มูล 

ราคา 

ประ 
กวด 
ราคา 
(e-GP) 

มี 
(/) 

ไมมี 
(/) 

ประกาศ 
ประมูล 
ราคา/ 

ประกวด 
ราคา 

(เดือน/ป) 

คาดวา 
จะลงนาม 
ในสัญญา 
(เดือน/ป) 

คาดวา 
จะมี 

การสงมอบ 
ป….... 

(เดือน/ป) 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

อนุมัติในป…
60…. 

(ลานบาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงิน 
สมทบ 

(ลานบาท) 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๕) (๖) (๖) (๖) (๖) (๗) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
1 งานเคหะและ  - จัดจางโครงการปรับปรุงและซอมบํารงุ โครงการ  วิธีพิเศษ  มี.ค.60 มี.ค.60 มิ.ย.60 1.343 

ชุมชน รักษาถนนลาดยางเปนผิวถนน คสล. 
สายบานโตะพราน-บานพรุ ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (หรอืพ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,550.00 ตารางเมตร) รายละเอียด 
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. 
กําหนด สถานที่ดําเนินการ หมูที ่1 
ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

2 งานบริหาร - โครงการจัดซ้ือศาลาน่ังพักมีหลังคาใหญ หลัง วิธีพิเศษ เม.ย.60 เม.ย.60 มิ.ย.60 0.539 
ทั่วไป จํานนวน 14 หลัง  ๆละ 38,540.-บาท 

ขนาดกวาง 2.75 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
สูง 2.30 เมตร หลังคาเมธัลซีททรงรี มีที ่
น่ังสองขางทําดวยซีเมนตเสรมิเหล็ก 

กวาง 31 ซม. ยาว 2.11 เมตร พ้ืนโตะ 
ทําดวยซีเมนตเสริมเหล็ก ปูดวยกระเบ้ือง 
เซรามิค 

ลายมือช่ือ…………………………………………….ผูจัดทํา ลายมือช่ือ……………………………….……………….ผูรับผิดชอบ 
ช่ือ  (…..........นางสาวนิราภร  นิและ..........) ช่ือ (…………………นายสุดิน  มะแซ……………..) 
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3 งานบริหารทั่วไป -โครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน เครื่อง  วิธีพิเศษ เม.ย.60 เม.ย.60 พ.ค.60 0.354 

จํานวน 7 เครื่อง  ๆ ละ 59,000.- บาท 
รายละเอียด ราคา ตามมาตรฐาน 
ครุภัณฑ 

4 งานบริหารทั่วไป - โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย คัน วิธีพิเศษ เม.ย.60 พ.ค.60 ก.ค.60 2.400 
ขนาด 6 ลอ 6 ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบ 
ไมตํ่ากวา 6,000 ซีซี แบบอัดทาย 
จํานวน 1 คัน รายละเอียด ราคา ตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ 

5 งานบริหารทั่วไป - โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน คัน วิธีพิเศษ เม.ย.60 พ.ค.60 ก.ค.60 1.000 
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 
รายละเอียด ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ 

6 งานบริหารทั่วไป - โครงการจัดซ้ือถังนํ้าสแตนเลสพรอม ใบ วิธีพิเศษ เม.ย.60 เม.ย.60 เม.ย.60 0.400 
ขาต้ัง ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 
16 ใบ  ๆละ 25,000.- บาท 

ลายมือช่ือ…………………………………………….ผูจัดทํา ลายมือช่ือ……………………………….……………….ผูรับผิดชอบ 
ช่ือ  (…..........นางสาวนิราภร  นิและ..........) ช่ือ (…………………นายสุดิน  มะแซ……………..) 
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