
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

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

  ตามนัยหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ 00004/ว 97 ลงวันที่ 19  มีนาคม  
2546  แจ้งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลปฏิบัติตามแผน
ดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   ตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงิน
รายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1,000,000  บาท  นั้น 
                  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2562 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การบริหารงานพัสดุ ด าเนินไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถด าเนินการได้โดยเร็ว ให้มี
ผลบังคับใช้แผน ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ www.sralocal.co.th  
และบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61   
 
 
             (ลงชื่อ)      
                   (นายสังคม   สืบแสน) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 

         
 
 
 
 
 

 
  

http://www.sralocal.co/


แผนงาน หมายเหตุ

ล า
ดับ

ท่ี งานต่อเน่ือง งานท่ี มี ไม่มี ประกาศเขิญ คาดว่าจะ คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

จ านวน ท่ีผูกพันงบ เสร็จ (/) (/) ชวน ลงนามใน จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ

งาน/โครงการ รายการ (หน่วยนับ) ประมาณปี ภายใน (เดือน/ปี) สัญญา ส่งมอบ ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ
ต่อไป ปี 2562 (เดือน/ปี) 2562 2562 (บาท)

 (เดือน / ปี)  (บาท)

1 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 1 - / - - / / - - ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 - 146,000      

บ้านท่าฟ้าใต้ 1 หมู่ท่ี 7 บ้านท่าฟ้าใหม่ แห่ง

ค าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ  จัดท าเฉพาะการจัดหาพัสดุ

 - ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินในการจัดหาตั งแต่ 1 แสนบาทขึ นไป

 - ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินในการจัดหาตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป

       ลายมือช่ือ...............................................................ผู้รับผิดชอบ        ลายมือช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จังหวัดพะเยา  กระทรวงมหาดไทย  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ออกแบบหรือ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ก าหนด แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

                    ( นางวิมล   ช้างสาร  )

                      เจ้าพนักงานพัสดุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (/) คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

(นายคมสัน  ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง

(/)



แผนงาน หมายเหตุ

ล า
ดับ

ท่ี งานต่อเน่ือง งานท่ี มี ไม่มี ประกาศเขิญ คาดว่าจะ คาดว่า งบประมาณ เงินนอก

จ านวน ท่ีผูกพันงบ เสร็จ (/) (/) ชวน ลงนามใน จะมีการ ท่ีได้รับ งบประมาณ

งาน/โครงการ รายการ (หน่วยนับ) ประมาณปี ภายใน (เดือน/ปี) สัญญา ส่งมอบ ปี อนุมัติในปี หรือเงินสมทบ
ต่อไป ปี 2562 (เดือน/ปี) 2562 2562 (บาท)

 (เดือน / ปี)  (บาท)

2 โครงการ ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 - / / - - / - ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 มี.ค.-61 - 2,521,000   

บ้านท่าฟ้าใหม่ - บ้านหล่าย อ.เชียงม่วน แห่ง

จ.พะเยา

หมายเหตุ  จัดท าเฉพาะการจัดหาพัสดุ

 - ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินในการจัดหาตั งแต่ 1 แสนบาทขึ นไป

 - ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินในการจัดหาตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป

       ลายมือช่ือ...............................................................ผู้รับผิดชอบ        ลายมือช่ือ..............................................ผู้ตรวจสอบ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ ก าหนด แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

                    ( นางวิมล   ช้างสาร  )

                      เจ้าพนักงานพัสดุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (/) คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จังหวัดพะเยา  กระทรวงมหาดไทย  (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ออกแบบหรือ

(/)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

(นายคมสัน  ยืนยัง)

ผู้อ านวยการกองคลัง


