
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทีว่ัง 
เร่ือง แผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐      

 *********************** 

   ด้วยเทศบาลต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 เรื่อง ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุอององคกกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้อ้อมูลอ่าวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง  อองเทศบาลต าบลที่วัง 
เป็นอ้อมูลอ่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติอ้อมูลอ่าวสารออง
ราชการ พ.ศ. 2540   

   ดังนั้น เทศบาลต าบลที่วัง จึงออประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ    

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

                      
 

(นายเชาวลิต  เจริญพงศก) 
นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับ งำนต่อ งำนที่ ประกำศสอบ คำดวำ่จะลง คำดวำ่จะมี งบประมำณที่ เงนินอกงบ หมาย

ที่ จ ำนวน เน่ืองที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ รำคำ/ประกวด นำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมตัิใน ประมำณหรือ เหตุ

(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซ้ือ จ้ำง รำคำ กวด มี ไมม่ี รำคำ/ประกวด สัญญำ ปี 2560 ปี 2560 เงนิสมทบ

งบประมำณ ใน รำคำ ( / ) ( / ) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ปีต่อไป ปี 2560

1 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 รายการ / / / ม.ค.60- มี.ค.60 ก.พ.60-เม.ย.60 มี.ค.60-พ.ค.60 1,370,000.00

งานไฟฟ้าถนน กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

โครงการก่อสร้างถนน 202 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมี

ซอยบอ่หร่ัง หมู่ท่ี 1 พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 1,604 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้า้ คสล.มอก.ชัน้ 3

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จา้นวน 437 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางวี

คสล.ยาว 437 เมตร ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

2 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 รายการ / / / ม.ค.60- มี.ค.60 ก.พ.60-เม.ย.60 มี.ค.60-พ.ค.60 1,875,000.00

งานไฟฟ้าถนน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

โครงการก่อสร้างถนน 475 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 1,900 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

ถ้า้ประดู่ ตอนท่ี 2 ม.10 เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

แล้ว

แบบรำยงำนแผนปฏบิตักิำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

ก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะ

หมวดค่ำครุภณัฑ์

เทศบำลต ำบลทีว่ัง  อ ำเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช

แผนงำน แผนปฏบิัติกำร แผนกำรจ่ำยเงนิ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ( / ) ( / )

งำน/โครงกำร รำยกำร

ลักษณะงำน วธิีกำร ออกแบบหรือ



ล ำดับ งำนต่อ งำนที่ ประกำศสอบ คำดวำ่จะลง คำดวำ่จะมี งบประมำณที่ เงนินอกงบ หมาย

ที่ จ ำนวน เน่ืองที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ รำคำ/ประกวด นำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมตัิใน ประมำณหรือ เหตุ

(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซ้ือ จ้ำง รำคำ กวด มี ไมม่ี รำคำ/ประกวด สัญญำ ปี 2560 ปี 2560 เงนิสมทบ

งบประมำณ ใน รำคำ ( / ) ( / ) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ปีต่อไป ปี 2560

3 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 รายการ / / / ม.ค.60- มี.ค.60 ก.พ.60-เม.ย.60 มี.ค.60-พ.ค.60 1,212,000.00

งานไฟฟ้าถนน กว้าง 4.00 เมตรต หนา 0.15 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 1,428 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

บนควน-บา้นผู้ใหญ่เจยีม เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 6

4 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 รายการ / / / เม.ย.60-มิ.ย.60 พ.ค.60-ก.ค.60 มิ.ย.60-ส.ค.60 2,590,000.00

งานไฟฟ้าถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน ยาว 1,240 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,960 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

สายชอ่งประ-บอ่สองลูก เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

หมู่ท่ี 9

5 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 รายการ / / / เม.ย.60-มิ.ย.60 พ.ค.60-ก.ค.60 มิ.ย.60-ส.ค.60 1,184,000.00

งานไฟฟ้าถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน ยาว 724 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,896 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

สายบา้นนาหลาน้า้ เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

หมู่ท่ี 4 - 11

งำน/โครงกำร รำยกำร

ลักษณะเฉพำะ

แล้ว

แผนปฏบิัติกำร แผนกำรจ่ำยเงนิ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ( / ) ( / ) ก ำหนดคุณ

2

แผนงำน
หมวดค่ำครุภณัฑ์ ลักษณะงำน วธิีกำร ออกแบบหรือ



 

ล ำดับ งำนต่อ งำนที่ ประกำศสอบ คำดวำ่จะลง คำดวำ่จะมี งบประมำณที่ เงนินอกงบ หมาย

ที่ จ ำนวน เน่ืองที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ รำคำ/ประกวด นำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมตัิใน ประมำณหรือ เหตุ

(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซ้ือ จ้ำง รำคำ กวด มี ไมม่ี รำคำ/ประกวด สัญญำ ปี 2560 ปี 2560 เงนิสมทบ

งบประมำณ ใน รำคำ ( / ) ( / ) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ปีต่อไป ปี 2560

6 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 รายการ / / / เม.ย.60-มิ.ย.60 พ.ค.60-ก.ค.60 มิ.ย.60-ส.ค.60 1,714,000.00

งานไฟฟ้าถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน ยาว 894 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,576 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

สายในค่าย- ถ้า้ตลอด เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

หมู่ท่ี 10

7 แผนงานเคหะและชมุชน ก่อสร้างท่อเหล่ียมขนาด 2.4x2.4 เมตร 1 รายการ / / / ม.ค.60- มี.ค.60 ก.พ.60-เม.ย.60 มี.ค.60-พ.ค.60 1,067,000.00

งานไฟฟ้าถนน จา้นวน 3 ชอ่ง กว้าง 5.00 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวัง

เหล่ียมบา้นในทอน ก้าหนด

หมู่ท่ี 1

8 แผนงานเคหะและชมุชน ปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟลัท์ติก 1 รายการ / / / ก.ค.60-ก.ย.60 ก.ค.60-ก.ย.60 ก.ค.60-ก.ย.60 1,314,000.00

งานไฟฟ้าถนน คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 

โครงการปรับปรุงถนน 0.05 เมตร ยาว 1,015 เมตร หรือมีพื้นท่ี

สายดอนรัก หมู่ท่ี 8 ไม่นอ้ยกว่า 4,060 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด 

9 แผนงานเคหะและชมุชน กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 1 รายการ / / / ก.ค.60-ก.ย.60 ก.ค.60-ก.ย.60 ก.ค.60-ก.ย.60 1,114,000.00

งานไฟฟ้าถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

โครงการปรับปรุงถนน ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า

สายนาเปล่ียน หมู่ท่ี 6 3,440 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

( / ) ก ำหนดคุณ

ลักษณะเฉพำะ

แล้ว

3

แผนงำน
หมวดค่ำครุภณัฑ์ ลักษณะงำน วธิีกำร ออกแบบหรือ

แผนปฏบิัติกำร แผนกำรจ่ำยเงนิ
( / )

งำน/โครงกำร รำยกำร

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง



 

ล ำดับ งำนต่อ งำนที่ ประกำศสอบ คำดวำ่จะลง คำดวำ่จะมี งบประมำณที่ เงนินอกงบ หมาย

ที่ จ ำนวน เน่ืองที่ เสร็จ จัด จัด สอบ ประ รำคำ/ประกวด นำมใน กำรส่งมอบ ได้รับอนุมตัิใน ประมำณหรือ เหตุ

(หน่วยนับ) ผูกพัน ภำย ซ้ือ จ้ำง รำคำ กวด มี ไมม่ี รำคำ/ประกวด สัญญำ ปี 2560 ปี 2560 เงนิสมทบ

งบประมำณ ใน รำคำ ( / ) ( / ) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ปีต่อไป ปี 2560

10 แผนงานเคหะและชมุชน วางท่อขยายเขตจา้หนา่ยน้า้ประปาส่วน 1 รายการ / / / เม.ย.60-มิ.ย.60 พ.ค.60-ก.ค.60 มิ.ย.60-ส.ค.60 2,740,298.00

งานไฟฟ้าถนน ภมูิภาค โดยใชท่้อ HDPE 100 เส้นผ่า

โครงการวางท่อขยายเขต ศูนย์กลาง 160 มม.PN 6 ยาว 3,618

จา้หนา่ยน้า้ประปาส่วน เมตร พร้อมอุปกรณ์และท่อขนาด HDPE

ภมูิภาค บา้นตลาดลาว 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. PN 6

บา้นไร่เหนอื, บา้นควน ยาว 662 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ

ม่วง, บา้นท่านไฟ ม.6-7 แปลนท่ีเทศบาลต้าบลท่ีวังก้าหนด

11 แผนงานการศึกษา โทรศัทน์วงจรปิดประกอบด้วย 1 รายการ / / / ม.ค.60-มี.ค.60 ม.ค.60-มี.ค.60 ก.พ.60-เม.ย.60 100,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียน - กล้อง AHD 1080 P ความละเอียดไม่

และประถมศึกษา   นอ้ยกว่า 2 MP จา้นวน 8 ตัว

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เคร่ืองบนัทึกแบบ HVR จา้นวน 2 ชดุ

- โทรทัศนว์งจรปดิ

12 แผนงานการศึกษา กอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 รายการ / / / ธ.ค.59-ก.พ.60 ธ.ค.59-ก.พ.60 ก.พ.60-เม.ย.60 2,454,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียน ขนาด 51 - 80 คน แบบท่ี สถ.ศพด.2

และประถมศึกษา

โครงการก่อสร้างศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบ้านวงัยวน

        (ลงชื่อ)............................................................หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ               (ลงชื่อ)............................................................ปลัดเทศบาล

             (นางสาวอมรรัตน์  จินดาจันทร์)  (นายกญัช ์ อนิทน)ู

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ( / )

งำน/โครงกำร รำยกำร

ลักษณะเฉพำะ

แล้ว

4

แผนงำน
หมวดค่ำครุภณัฑ์ ลักษณะงำน วธิีกำร ออกแบบหรือ

แผนปฏบิัติกำร แผนกำรจ่ำยเงนิ
( / ) ก ำหนดคุณ

      (ลงชื่อ)........................................................เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

(นางสาวพรรณี  สุกใส)


