แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เทศบำลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
แผนงำน

หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง

ลำดับ
ที่

งำน/โครงกำร

รำยกำร

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 7 ที่นั่ง
งานบริหารทั่วไป
เครือ่ งยนต์ดเี ซล ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เกียร์ออโต้6จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่นอ้ ยกว่า 2,393 ซีซี ชนิดน้้ามันดีเซล

ลักษณะงำน
วิธีกำร
ออกแบบหรือ
(/)
(/)
กำหนดคุณ
งำนต่อ งำนที่
ลักษณะเฉพำะ
จำนวน
เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ
แล้ว
(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซื้อ จ้ำง รำคำ กวด มี ไม่มี
งบประมำณ ใน
รำคำ ( / ) ( / )
ปีตอ่ ไป ปี 2559
1 รายการ
/
/
/

2 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายบ้าน
ยายเจียน หมู่ที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 รายการ
สายบ้านยายเจียน หมู่ที่ 8
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

/

3 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายควนม่วงไร่เหนือ หมู่ที่ 6

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
1 รายการ
สายควนม่วง - ไร่เหนือ หมู่ที่ 6
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
4,200 ตารางเมตร ตามแบบแลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

/

/

/

แผนปฏิบตั กิ ำร
ประกำศสอบ
รำคำ/ประกวด
รำคำ/ประกวด
(เดือน/ปี)

คำดว่ำจะลง
นำมใน
สัญญำ
(เดือน/ปี)

แผนกำรจ่ำยเงิน
คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ
ปี 2559
(เดือน/ปี)

งบประมำณที่ เงินนอกงบ
ได้รับอนุมตั ใิ น ประมำณหรือ
ปี 2559
เงินสมทบ
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ธ.ค.58 - มี.ค.59 ม.ค.59 - เม.ย.59 มี.ค.59-พ.ค.59 1,505,900.00

/

เม.ย.59 - มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 1,759,000.00

/

เม.ย.59 - มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 2,052,000.00

หมาย
เหตุ

แผนงำน

หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง

ลำดับ
ที่

งำน/โครงกำร

รำยกำร

2
วิธีกำร
(/)

ลักษณะงำน
ออกแบบหรือ
(/)
กำหนดคุณ
งำนต่อ งำนที่
ลักษณะเฉพำะ
จำนวน
เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ
แล้ว
(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซื้อ จ้ำง รำคำ กวด มี ไม่มี
งบประมำณ ใน
รำคำ ( / ) ( / )
ปีตอ่ ไป ปี 2559
1 รายการ
/
/
/

4 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายดอนรัก
หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายดอนรัก หมู่ที่ 10
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 709 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
2,836 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

5 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายที่วัง ถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
1 รายการ
สายที่วัง - ถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 1
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,090 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
7,630 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

/

6 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยาง สายบ้านหัวนาควนพล หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายบ้านหัวนา - ควนพล หมู่ที่ 2
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

/

1 รายการ

/

/

แผนปฏิบตั กิ ำร
ประกำศสอบ
รำคำ/ประกวด
รำคำ/ประกวด
(เดือน/ปี)

คำดว่ำจะลง
นำมใน
สัญญำ
(เดือน/ปี)

แผนกำรจ่ำยเงิน
คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ
ปี 2559
(เดือน/ปี)

งบประมำณที่ เงินนอกงบ
ได้รับอนุมตั ใิ น ประมำณหรือ
ปี 2559
เงินสมทบ
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

เม.ย.59- มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 1,233,000.00

/

เม.ย.59 - มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 3,387,000.00

/

เม.ย.59 - มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 1,423,000.00

หมาย
เหตุ

แผนงำน

หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ำง

ลำดับ
ที่

งำน/โครงกำร

รำยกำร

7 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
โครงการวางท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ 1 สาย
เลียบถนนสาย 403
(สายเก่า) หมู่ที่ 1

โครงการวางท่อระบายน้้า
เลียบถนนสาย 403 (สายเก่า)
โดยใช้ทอ่ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
1,068 เมตร และก่อสร้างรางวี คสล.
ยาว 966 เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด

8 แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
เทศบาลต้าบลที่วัง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3
วิธีกำร
(/)

ลักษณะงำน
ออกแบบหรือ
(/)
กำหนดคุณ
งำนต่อ งำนที่
ลักษณะเฉพำะ
จำนวน
เนื่องที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ
แล้ว
(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซื้อ จ้ำง รำคำ กวด มี ไม่มี
งบประมำณ ใน
รำคำ ( / ) ( / )
ปีตอ่ ไป ปี 2559
1 รายการ
/
/
/

เม.ย.59 - มิ.ย.59 พ.ค.59 - ก.ค.59 ก.ค.59-ก.ย59 4,066,000.00

1 รายการ

พ.ย.58 - ม.ค.59 ธ.ค.58 - ก.พ.59 ก.ค.59-ก.ย59

/

/

/

แผนปฏิบตั กิ ำร
ประกำศสอบ
รำคำ/ประกวด
รำคำ/ประกวด
(เดือน/ปี)

คำดว่ำจะลง
นำมใน
สัญญำ
(เดือน/ปี)

แผนกำรจ่ำยเงิน
คำดว่ำจะมี
กำรส่งมอบ
ปี 2559
(เดือน/ปี)

งบประมำณที่ เงินนอกงบ
ได้รับอนุมตั ใิ น ประมำณหรือ
ปี 2559
เงินสมทบ
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

-

2,410,000.00

(สถ.ศพด.2) เทศบาลต้าบลที่วัง
ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กกลาง (ส้าหรับเด็กไม่เกิน 51-80 คน)
แบบตอกเสาเข็ม

(ลงชื่อ)........................................................เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์)

(ลงชื่อ)............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นางสาวพรรณี สุกใส)

(ลงชื่อ)............................................................ปลัดเทศบาล
(นายกัญช์ อินทนู)

หมาย
เหตุ

