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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก

เรื่อง  การจัดท าแผนการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

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

         ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 30 ม.ีค. 2538   เห็นชอบเกีย่วกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ  ตามข้อเสนอของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วน
ราชการ  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานระดับท้องถิน่  ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณของตน  โดย
จัดเตรียมงานตามขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจ้างให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้การบริหารงานพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีประสิทธภิาพมากขึน้ และมีแนวทางในการปฏบิัติงานในแนวทางเดียวกัน 
กรมการปกครอง  จึงได้จัดท าค าแนะน าเกีย่วกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  นั้น

          บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว



1 ค่าเย็บเล่มหนงัสือ เข้าปกหนงัสือ/วารสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
2 ค่าล้างฟมิล์อดัขยายรูป  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 5,000              ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ,อปุกรณ์สนง.  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 120,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
4 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  4 ราย  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 316,800           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
5 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์,แผ่นพบั, วารสารฯลฯ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 80,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
6 ค่าจ้างเหมายามดูแลส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 108,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
7 ค่าบริการเว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 14,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
8 ค่ารับรองและค่าเล้ียงรับรอง  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
9 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 150,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
10 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนเฉลิมพระเกยีรติ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 250,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
11 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
12 ค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมสร้างพลเมอืงดี  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
13 ค่าวัสดุส านกังาน   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
14 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 10,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
15 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 65,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
16 ค่าวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืงอตัดหญ้า ฯลฯ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 150,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
17 ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เช่น ไมอ้ดั สี  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
18 ค่าวัสดุการเกษตร  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 35,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
19 ค่าการจัดฝึกอบรมการปอ้งกนัระงับอคัคีภยั  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000                ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
20 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปประจ าศูนย์ 2 อตัรา  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 158,400           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
21 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2559  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 60,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
22 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 268,800           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

โครงการ/กิจกรรม ก าหนดแลว้เสร็จ งบประมาณ หมายเหตุ
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23 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 268,800           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
24 ค่าส่ือการเรียนการสอน  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 78,200             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

25 ค่าวัสดุอาหารเสริม  UHT  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 94,926             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
26 ค่าวัสดุอาหารเสริม  UHT  ส าหรับโรงเรียนวัดสฎางค์,วัดจงกลณี  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 245,274           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
27 ค่าวัสดุการเรียนการสอน  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วัดสฎางค์,วัดจงกลณี  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 60,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
28 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
29 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
30 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถบรรทกุขยะ,ถังขยะ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
31 ค่าธรรมเนยีมทิ้งขยะ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 60,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
32 ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดปริมาณขยะ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
33 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร ส าหรับผู้มาปฏบิติังาน จุดบริการประชาชนฯ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 70,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
34 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆเช่นจัดอบรมประชุมประชาคม  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
35 ค่าจัดอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 20,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
36 ค่าใช้จ่ายจัดกจิกรรมของ อปพร.  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
37 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึงเปน็วันส าคัญของทางราชการ   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
38 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2559  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 200,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
39 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายเทยีนจ าน าพรรษา ประจ าป ี2559  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
40 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกฬีาหรือส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
41 ค่าวัสดุกฬีา  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 45,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
42 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป(ดูแลเคร่ืองสูบน้ า)  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 79,200             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
43 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบงึสวนพริก  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 90,000             ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
44 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000           ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
45  ค่าวัสดุส านกังาน(แบบพมิพ)์  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000.00            ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
46 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไฟฟา้สาธารณะ  ถนน  ฯลฯ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 200,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
47 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงผังเมอืง  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 30,000.00            ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

ที่ โครงการ/กิจกรรม ก าหนดแลว้เสร็จ งบประมาณ หมายเหตุ



48 ค่าจ้างเหมาท าแนวเขตที่ดิน  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 50,000.00            ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี
49 ค่าวัสดุกอ่สร้าง   ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 150,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

50 ค่าวัสดุไฟฟา้  วิทยุ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 150,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

51 ค่าจัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 2,600,000.00        ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

52 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 6  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 179,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

53 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหนิคลุก หมู่ 2  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 99,700.00            ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

54 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 140,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

55 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ ประปา เช่นเคร่ืองสูบน้ า ทอ่น้ า ฯลฯ  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 100,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

56 ค่าจ้างเหมาพนกังานผลิตน้ าประปา    ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 108,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

57 ค่าจ้างเหมาจัดเกบ็ค่าจ าหนา่ยน้ าประปาหมู่บา้น  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 230,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

58 ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ช่วยงานประปา)  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 79,200.00            ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

59 ค่าวัสดุที่ใช้ในกจิการประปา  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 200,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

60 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในกจิการประปา  ต.ค. 58 -  ก.ย. 59 500,000.00          ขออนุมัติจัดหาตามความจ าเป็นตลอดปี

(ลงชื่อ)           สุมาลี  อาโยวงษ์              ผู้จัดท า
              (นางสาวสุมาลี   อาโยวงษ)์
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