
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

เรื่อง  การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) และ (ผด.2)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

………………………………………………………………… 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.  2546  ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานระดับท้องถิ่นจัดเตรียมงานตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้
สามารถด าเนินการได้โดยเร็วท่ีสุด เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้ส้ินปีงบประมาณ  นั้น 

 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบังดง  ได้จัดท าแผนการจัดหาพัดสุตามแบบ (ผด.1) และตาม
แบบ (ผด.2)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารงานพัสดุด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว  
ให้มีผลบังคับใช้แผนฯ ต้ังแต่วันท่ี  2  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป    

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดง หรืองานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

    ประกาศ  ณ   วันท่ี  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

         

                      (นายจรูณ  สาลีวัน) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  (กองคลัง) 

ที่ ศก  ๙๐๘๐๒/.....................................  วันที ่    27   เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 

เรื่อง   การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ (พด2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้แจ้งให้
ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  ด าเนินการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ (พด.
1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 แล้วให้จัดส่งแผนจัดหาพัสดุตามแบบ (ผด1)  ให้งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน กองคลัง  เพื่องานพัสดุกลางจะได้รวบรวมจัดท าเป็นแผนจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ วันท่ี 30  มีนาคม  2546  ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานระดับท้องถิ่นจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ
ด าเนินการได้โดยเร็วท่ีสุด เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้ส้ินปีงบประมาณ นั้น 

  บัดนี้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้จัดท า
แผนจัดหาพัสดุตามแบบ(ผด2)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปเรียบร้อยตามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามข้อเสนอของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการโดยการใช้แผนจัดหาพัสดุตามแบบ(ผด2)  และเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการบริหาร
การจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ต่อไป 

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   

 

   (ลงช่ือ) 

               (นายธนงศักดิ์  ขาวลาจันทร์)    
      นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 



-2- 

 

 

-  เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

 (ลงช่ือ)                                                    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

              (นางสาวนัทธมน  สุภาพ)     

                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

                                       - เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

 

(ลงช่ือ) 

          (นายอดิศร  บริสุทธิ์)     

                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 

  

                     -  อนุมัติ ให้ด าเนินการตามแผนจัดหาพสัดุที่เสนอ 

                                 

 (ลงช่ือ)    

                                      (นายจรูณ    สาลีวัน) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  (กองคลัง) 

ที่ ศก  ๙๐๘๐๒/.....................................  วันที ่    27   เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 

เรื่อง   การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ (พด1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

  ตามท่ีงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้แจ้ง
ให้ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  ด าเนินการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ 
(พด.1)  ประจ าปีงบประมาณ พงศ.  2561 แล้วให้จัดส่งแผนจัดหาพัสดุตามแบบ (ผด1)  ให้งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  เพื่องานพัสดุกลางจะได้รวบรวมจัดท าเป็นแผนจัดหาพัสดุ ตามแบบ (ผด.2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ วันท่ี 30  มีนาคม  2546  ซึ่งเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานระดับท้องถิ่นจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สามารถด าเนินการได้โดยเร็วท่ีสุด เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้ส้ินปีงบประมาณ นั้น 

  บัดนี้ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  ได้จัดท าแผน
จัดหาพัสดุตามแบบ(ผด1) ส่งงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
เพื่อจะได้จัดท าแผนจัดหาพัสดุตามแบบ(ผด2) ต่อไป  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   

 

   (ลงช่ือ) 

               (นายธนงศักดิ์  ขาวลาจันทร์)    
      นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
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-  เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

 (ลงช่ือ)                                                    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

              (นางสาวนัทธมน  สุภาพ)     

                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

                                       - เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

 

(ลงช่ือ) 

          (นายอดิศร  บริสุทธิ์)     
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 

  

                     -  อนุมัติ ให้ด าเนินการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ต่อไป 

                                 

 (ลงช่ือ)    

                                            (นายจรูณ    สาลีวัน) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

 

 

 


