
 

    
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลทรายขาว 

เรื่อง  เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
______________________________ 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำป  และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ี
ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ นั้น 

  องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว จึงขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้  

      ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1  

            

                      
           (นายทรงเพชร   ใจทน) 

                                    นายกองคการบริหารสวนตำบลทรายขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

คาดวาจะ
ประกาศ 

จัดซ้ือจัดจาง 
(เดือน/ป) 

หมาย
เหตุ 

๑ คาเชาและปรับปรุงเว็บไซดขององคการบริหารสวน
ตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) 

10,000 09/2562  

๒ โครงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (สำนักปลัด) 40,000 04/2562  
3 โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินและ 

แผนชุมชนตำบลทรายขาว (สำนักปลัด) 
30,000 04/2562  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรอบต.ทรายขาว 
(สำนักปลัด) 

30,000 09/2562  

5 โครงการวันทองถ่ินไทย (สำนักปลัด) 20,000 03/2562  
6 โครงการอบต.เคลื่อนท่ี (สำนักปลัด) 20,000 07/2562  
7 โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบตัิงาน (สำนักปลัด) 
300,000 06/2562  

8 โครงการอบรมใหความรูประชาชนเก่ียวกับกฎหมาย
เพ่ือใชในชีวิตประจำวัน (สำนักปลัด) 

30,000 02/2562  

9 จัดซ้ือเกาอ้ีเอนกประสงค จำนวน 40 ตัว  
(สำนักปลัด) 

๒๔,000 03/2562  

10 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครือ่ง (สำนักปลัด) 

21,000 03/2562  

11 จัดซ้ือเครื่องเสียงหองประชุม พรอมติดตั้ง  
จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 

32,000 02/2562  

12 จัดซ้ือโพเดียมแทนบรรยาย จำนวน 2 ชุด  
(สำนักปลัด) 

6,000 01/2562  

13 จัดซ้ือชุดรับแขกชุดใหญ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) ๑6,000 01/2562  
14 จัดซ้ือเต็นททรงโคงขนาด 4*8 เมตร สูง 2.50 เมตร 

จำนวน 2 หลัง (สำนักปลัด) 
35,000 01/2562  

15 จัดซ้ือโตะหมูบูชา จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) 8,500 01/2562  
16 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี (กองคลัง) 3,000 01/2562  
17 จัดซ้ือโตะทำงานพรอมเกาอ้ี จำนวน 2 ชุด  

(กองคลัง) 
16,000 01/2562  

18 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโน็ตบุค จำนวน 1 เครื่อง 
(กองคลัง) 

21,000 01/2562  



 

19 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 
จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

7,100 01/2562  

20 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานสมเด็จพระเจาลูกเธอฯ  
(งานปองกันฯ) 

10,000 03/2562  

21 โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(งานปองกันฯ) 

20,000 08/2562  

22 โครงการปองกันไฟปาและหมอกควันตำบลทรายขาว 
(งานปองกันฯ) 

50,000 02/2562  

23 โครงการปองกันอุบัติภัยในชวงเทศกาลและ 
นอกเทศกาล (งานปองกันฯ) 

30,000 12/2561  

24 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน (งานปองกันฯ) 

100,000 09/2562  

25 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษาฯ) 

20,000 12/2561  

26 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) 

50,000 09/2562  

27 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับภาคเหนือ (กองการศึกษาฯ) 

80,000 12/2561  

28 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/
ระดบัประเทศ (กองการศึกษาฯ) 

60,000 01/2562  

29 โครงการคนเกงในโรงเรียนทองถ่ินระดับประเทศ 
(กองการศึกษาฯ) 

40,000 01/2562  

30 จัดซ้ือโตะ เกาอ้ีนักเรียน ไมยางพาราขาเหล็ก  
จำนวน 25 ตัว (กองการศึกษาฯ) 

39,500 06/2562  

31 จัดซ้ือโทรทัศน LED สมารททีวี ขนาด 55 จำนวน  
1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) 

26,500 05/2562  

32 จัดซ้ือเครื่องเลนสนามเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (โรงเรียนอบต.ทรายขาว) 

100,000 03/2562  

33 คาตอบแทนการสำรวจขอมูลประชากรทุนัขและแมว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ (กองสาธารณสุขฯ) 

12,000 03/2562  

34 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอในตำบล 
ทรายขาว (กองสาธารณสุขฯ) 

200,000 07/2562  

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ  
(กองสาธารณสุขฯ) 

120,000 03/2562  

36 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนถนนสายหลักในตำบล
ทรายขาว (กองชาง) 

30,000 07/2562  

37 จัดซ้ือเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว (กองชาง) 2,500 01/2562  



 

38 จัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก+บานทึบ 
จำนวน 1 ตู (กองชาง) 

13,000 01/2562  

39 จัดซ้ือตูเก็บเอกสารแฟมสันกวาง จำนวน 2 ตู  
(กองชาง) 

13,000 01/2562  

40 จัดซ้ือโตะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 123*67*75.3 
เซนติเมตร (กองชาง) 

5,500 01/2562  

41 จัดซ้ือเครื่องทำน้ำเย็นแบบกดน้ำ จำนวน 4 เครื่อง 
(กองชาง) 

12,800 01/2562  

42 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตำบลทรายขาว  
(งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน) 

100,000 08/2562  

43 โครงการศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยา 
เสพติดตำบลทรายขาว (งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน) 

20,000 08/2562  

44 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทรายขาว  
(งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน) 

30,000 09/2562  

45 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน  
(งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน) 

70,000 01/2562  

46 โครงการกีฬาเยาวชนตำบลทรายขาวตานยาเสพติด 
(งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

60,000 01/2562  

47 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในพ้ืนท่ีตำบลทรายขาว 
ระดบัประถมศึกษา (งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

50,000 01/2562  

48 โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตำบลทรายขาว 
ตานยาเสพติด (งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

50,000 01/2562  

49 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุตำบลทรายขาว  
(งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

20,000 01/2562  

50 โครงการเยาวชนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (งานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

15,000 02/2562  

51 โครงการวันเด็กตำบลทรายขาว (งานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

70,000 02/2562  

52 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก (งานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

5,000 08/2562  

53 โครงการกอสรางถนนคสล.บานรองธาร หมู 3  
ตำบลทรายขาว เชื่อมบานปางสา ตำบลสันกลาง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 01/2562  

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาฮอ 
หมูท่ี 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จงัหวัดเชียงราย 

300,000 01/2562  



 

(ซอย 18 และซอย 8) (งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา) 

55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานรองธาร หมูท่ี 3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย (ถนนเลียบคลองชลประทาน)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

245,000 03/2562  

56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานสมานมิตร หมูท่ี 14 ตำบลทรายขาว อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ซอยภานุพงษ-บานใหม และ
ซอย 5) (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

127,000 05/2562  

57 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานสันตนมวง หมูท่ี 10 ตำบลทรายขาว อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ถนนเขาหนองผาทิศใต)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 05/2562  

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานสันตนมวง หมูท่ี 10 ตำบลทรายขาว อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ถนนเขาหนองผาทิศเหนือ)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 06/2562  

59 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองตุม หมูท่ี 7 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย (สายหนองไคร)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

100,000 02/2562  

60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองผักจิก หมูท่ี 4 ตำบลทรายขาว อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ซอยนางไพริน)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

36,000 06/2562  

61 โครงการกอสรางเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหลทาง 
บานรองธารใหม หมูท่ี 9 ตำบลทรายขาว อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 5)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 02/2562  

62 โครงการกอสรางเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหลทาง 
บานสันทราย หมูท่ี 1 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย (ถนนสายหลัก)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 03/2562  

63 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานรองธาร หมูท่ี 3 ตำบลทรายขาว 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 7)   
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

55,000 02/2562  

64 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานรองธารกลาง หมูท่ี 11 ตำบล

300,000 03/2562  



 

ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
(ถนนสายหลัก)  (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

65 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานรวมไทย หมูท่ี 13 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 2 และ
ซอย 3/4)  (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 07/2562  

66 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานดงลาน หมูท่ี 17 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอยประปา)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 01/2562  

67 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานทรายทอง หมูท่ี 15 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 11)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 02/2562  

68 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานโปงแดง หมูท่ี 8 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 7)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 01/2562  

69 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานโปงแดงใหม หมูท่ี 12 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอยหลัง
โรงเรียน)  (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 03/2562  

70 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานโปงทวี หมูท่ี 16 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 3/4)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 06/2562  

71 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานหนองผักจิก หมูท่ี 4 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 2 และ
ถนนสายหลัก)  (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

264,000 08/2562  

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (แบบปด) บานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 9)  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

300,000 05/2562  

73 โครงการกอสรางศาลาฌาปนสถาน บานสมานมิตร 
หมูท่ี 14 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

400,000 07/2562  

74 โครงการขุดเจาะบอบาดาลชนิด Artificial Gravel 
Pack พรอมปมน้ำแบบ Subwersible จำนวน 1 ชุด 
บานมาคาววัง หมูท่ี 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 

300,000 07/2562  



 

จังหวัดเชียงราย (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
75 โครงการตอเติมอาคารสำนักงานองคการบริหารสวน

ตำบลทรายขาว (งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
600,000 08/2562  

76 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กชั้นอนุบาลโรงเรียน
องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว (บานทาฮอ)  
หมูท่ี 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

100,000 08/2562  

77 โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีต 
เสริมเหล็ก(ราชมงคล) บานสันตนมวง หมูท่ี 10 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

100,000 06/2562  

78 โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
(งานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

78,000 04/2562  

79 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลทรายขาว 
(งานสงเสริมการเกษตร) 

40,000 04/2562  

80 โครงการ “รักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน”  
(งานสงเสริมการเกษตร) 

30,000 07/2562  

81 โครงการคลองสวยน้ำใส (งานสงเสริมการเกษตร) 50,000 06/2562  
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