แบบรายงานแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน เทศบาลตาบลนาสาร จังหวัด นครศรีธรรมราช กระทรวง มหาดไทย

ลา
ดับ
ที่

1

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รายการ

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส
สาหรับช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย

วิธกี าร
(/)

ลักษณะงาน
(/)

ออกแบบหรือ

แผนปฎิบตั กิ าร

กาหนดคุณ

งบต่อเนื่อง งานที่
ประ ประ ลักษณะเฉพาะ ประกาศ
คาดว่าจะลง
จานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด มูล กวด แล้ว
ประมูลราคา/
นามใน
(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ซือ้ จ้าง รา ราคา มี ไม่มี ประกวดราคา
สัญญา
ปีต่อไป ปี 61
คา (e-GP) (/) (/) (เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
การส่งมอบ ได้รับอนุมตั ิใน ประมาณหรือ
ปี 2561
ปี 2561 เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

/

/

-

-

-

/

-

1
คัน

-

/

/

-

- /

/

- เม.ย.-มิ.ย.61 พ.ค-ก.ย.61 มิ.ย.-พ.ย.61

6.500 วิธปี ระกวดราคา
(เงินกู้ ก.ส.ท.)

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับ เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 90 แรงม้า
เคหะและชุมชน
(รายละเอียดคุณลักษณะ ตามบัญชีมาตรฐาน สานักงบประมาณ)

1
คัน

-

/

/

-

- /

/

- เม.ย.-มิ.ย.61 พ.ค-ก.ย.61 มิ.ย.-พ.ย.61

3.300 วิธปี ระกวดราคา
(เงินกู้ ก.ส.ท.)

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
งานกาจัดขยะมูลฝอย ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังแรงม้า
และสิ่งปฏิกลู
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุก
ขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้
บรรจุขยะมูลฝอยทางานด้วยระบบไฮโดรลิค พื้นตู้บรรจุขยะ
มูลฝอยหนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร
(รายละเอียดคุณลักษณะ นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ )

1
คัน

-

/

/

-

- /

/

- เม.ย.-มิ.ย.61 พ.ค-ก.ย.61 มิ.ย.-พ.ย.61

2.200 วิธปี ระกวดราคา
(เงินกู้ ก.ส.ท.)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

2

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ครุภัณฑ์ดับเพลิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้าในตัว ขนาด
ความจุของถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด
6 ล้อ เครือ่ งยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (GVW) ไม่น้อยกว่า

พ.ย.-ธ.ค.60 ธ.ค.60-ก.พ.61 0.380

-

หมายเหตุ

2
ลา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

-

แผนการจ่ายเงิน

จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ดบั เพลิงประจารถ
(รายละเอียดคุณลักษณะ นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ )

ลา
ดับ
ที่

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

รายการ

งาน/โครงการ

2 แผนงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กไผ่โปง หมู่ที่ 2 ตาบลนาสาร 1
และการโยธา
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทาการก่อสร้าง โครงการ
งานก่อสร้างโครงสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
พื้นฐาน
ยาว 10.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบมารตรฐานงานสะพานสาหรับ อปท.

อรุชา ตามภานนท์
ผู้จดั ทา
(นางอรุชา ตามภานนท์)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ/เจ้าหน้าที่

วิธกี าร
(/)

ออกแบบหรือ

กาหนดคุณ

แผนปฎิบตั กิ าร

งบต่อเนื่อง งานที่
ประ ประ ลักษณะเฉพาะ ประกาศ
คาดว่าจะลง
จานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด มูล กวด แล้ว
ประมูลราคา/
นามใน
(หน่วยนับ) งบประมาณ ภายใน ซือ้ จ้าง รา ราคา มี ไม่มี ประกวดราคา
สัญญา
ปีต่อไป ปี 61
คา (e-GP) (/) (/) (เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
1 แผนงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระเพรง-นาสีพฒ
ุ
1
และการโยธา
หมู่ที่ 6 ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีฯ
โครงการ
งานก่อสร้างโครงสร้าง โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
พื้นฐาน
กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 558.00 เมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผวิ จราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาสารกาหนด

(ลงชื่อ)

ลักษณะงาน
(/)

-

แผนการจ่ายเงิน
คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
การส่งมอบ ได้รับอนุมตั ิใน ประมาณหรือ
ปี 2561
ปี 2561 เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

หมายเหตุ

/

- /

- /

/

- มี.ค.-เม.ย 61 เม.ย.-มิ.ย. 61 พ.ค.-ก.ย. 61 1.609

-

วิธปี ระกวดราคา

/

- /

- /

/

- มี.ค.-เม.ย 61 เม.ย.-มิ.ย. 61 พ.ค.-ก.ย. 61 0.867

-

วิธปี ระกวดราคา

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี นิลวานิช
ผู้รับผิดชอบ
(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
ผู้อานวยการกองคลัง

