
เร่ือง     การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป�งบประมาณ

  ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง  ประจําป�งบประมาณ 
เงินแผ"นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง พ
๔ และข�อ ๕  เพ่ือให�การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน"วยรับตรวจ
เป*นไปด�วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภา
และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง อันเป*นการเสริมสร�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ตามวัตถุประสงค2ของมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด 

  จึงขอประกาศให�ทรา

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 

เร่ือง     การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป�งบประมาณ
------------------------------ 

ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง  ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕7  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ"นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง พ.ศ. ๒๕๔๖   ลงวันท่ี  ๒๙  

เพ่ือให�การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน"วยรับตรวจ
เป*นไปด�วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมท้ังเพ่ือให�เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง อันเป*นการเสริมสร�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ตามวัตถุประสงค2ของมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด 

จึงขอประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

   
 (ลงชื่อ)     พยงค2  สงวนถ�อย 
  (นายพยงค2   สงวนถ�อย) 
         นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 

เร่ือง     การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕7  

อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได�ดําเนินการจัดทํา
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจ

๒๙  มกราคม  ๒๕๔๖   ข�อ 
เพ่ือให�การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน"วยรับตรวจ

พสูงสุด  รวมท้ังเพ่ือให�เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�าง อันเป*นการเสริมสร�างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน  ตามวัตถุประสงค2ของมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด  
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งบต�อเนื่อง งานที่ ประกาศสอบ คาดว�าจะลง คาดว�าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ลําดับ จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ ราคา/ประกวด นามใน การส�งมอบ ได$รับอนุมัติใน ประมาณหรือ หมายเหตุ
ที่ (หน�วยนับ) งบประมาณ ภายใน ซื้อ จ$าง ราคา กวด มี ไม�มี ราคา สัญญา ป. 2557 ป. 2557 เงินสมทบ

ป.ต�อไป ป. 57 ราคา (/) (/) (เดือน/ป.) (เดือน/ป.) (เดือน/ป.) (ล$านบาท) (ล$านบาท)

ค�าครุภัณฑ4
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อรถยนต�นั่งส�วนกลาง เครื่องยนต�ดีเซล ขนาดปริมาตร 1 � � � � ม.ค.-57 ก.พ.-57 เม.ย. - พ.ค 57 1.1000

งานบริหารทั่วไป กระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี เป1นรถนั่ง 7 ที่นั่ง คัน

ที่ดินและสิ่งก�อสร$าง
2 แผนงานอุตสาหกรรม ก�อสร3างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองมะม�วงตลอด- 1 � � � � ต.ค. - พ.ย. 56 พ.ย.-56 ม.ค. - ก.พ. 57 1.968 เงินอุดหนุนเฉพาะ

และการโยธา คลองคูพาย หมู�ที่ 7 ตําบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว3าง 4.00 ม. โครงการ กิจ สําหรับพัฒนา
งานก�อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หนา 0.15 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม� อปท.กรณีเร�งด�วน

น3อยกว�า 4,000.00 ตร.ม. ไหล�ทางหินคลุกกว3างข3างละ 
0.50 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม�น3อยกว�า 150.00 ลบ.ม. 
พร3อมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ� 1 ป>าย รายละเอียดตามแบบ
แปลน ทต.นาสาร

3 แผนงานอุตสาหกรรม ก�อสร3างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟBลท�ติกคอนกรีตสายวังปอง- 1 � � � � ม.ค. - ก.พ. 57 ม.ค. - ก.พ. 57 มี.ค. - เม.ย. 57 1.640 โครงการโอนงบประ

และการโยธา กําแพงเซา หมู�ที่ 1 ตําบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว3าง 4.00 ม. โครงการ มาณรายจ�าย สมัย
งานก�อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หนา 0.04 ม. ระยะทาง 785.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น3อย วิสามัญ สมัยที่ 3

กว�า 3,140.00 ตร.ม. พร3อมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ ครั้งที่ 3/2556
จํานวน  1 ป>าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร ลว. 24 ก.ย. 56

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ$าง  ป.งบประมาณ  2557

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แล$ว

ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ
แผนปฎิบัติการ

หน�วยงาน เทศบาลตําบลนาสาร   จังหวัด นครศรีธรรมราช   กระทรวงมหาดไทย
หมวดค�าครุภัณฑ4

ที่ดินและสิ่งก�อสร$าง
แผนงาน แผนกการจ�ายเงิน

(/) (/) กําหนดคุณ
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งบต�อเนื่อง งานที่ ประกาศสอบ คาดว�าจะลง คาดว�าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ลําดับ จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ ราคา/ประกวด นามใน การส�งมอบ ได$รับอนุมัติใน ประมาณหรือ หมายเหตุ
ที่ (หน�วยนับ) งบประมาณ ภายใน ซื้อ จ$าง ราคา กวด มี ไม�มี ราคา สัญญา ป. 2557 ป. 2557 เงินสมทบ

ป.ต�อไป ป. 57 ราคา (/) (/) (เดือน/ป.) (เดือน/ป.) (เดือน/ป.) (ล$านบาท) (ล$านบาท)

งาน/โครงการ รายการ

ลักษณะเฉพาะ

แล$ว

ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ
แผนปฎิบัติการ

หมวดค�าครุภัณฑ4
ที่ดินและสิ่งก�อสร$าง

แผนงาน แผนกการจ�ายเงิน
(/) (/) กําหนดคุณ

4 แผนงานอุตสาหกรรม ก�อสร3างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟBลท�ติกคอนกรีตสายซอย 2 - 1 � � � � ก.พ. - มี.ค. 57 มี.ค.-57 พ.ค. - มิ.ย. 57 1.734 โครงการโอนงบประ

และการโยธา จ�าหวัด หมู�ที่ 6 ตําบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว3าง 4.00 ม. โครงการ มาณรายจ�าย สมัย
งานก�อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หนา 0.04 ม. ระยะทาง 830.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น3อย วิสามัญ สมัยที่ 3

กว�า 3,320.00 ตร.ม. พร3อมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ ครั้งที่ 3/2556
จํานวน  1 ป>าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร ลว. 24 ก.ย. 56

5 แผนงานอุตสาหกรรม ก�อสร3างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟBลท�ติกคอนกรีตสายทุ�งเนียน- 1 � � � � มี.ค. - พ.ค. 57 เม.ย. - มิ.ย. 57 มิ.ย. - ส.ค. 57 1.056 โครงการตามเทศ
และการโยธา พัฒนาที่ดิน หมู�ที่ 3 ตําบลนาสาร ขนาดผิวจราจรกว3าง 4.00 ม. โครงการ บัญญติ ปF 2557
งานก�อสร3างโครงสร3างพื้นฐาน หนา 0.04 ม. ระยะทาง 512.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม�น3อย

กว�า 2,048.00 ตร.ม. พร3อมติดตั้งป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ
จํานวน  1 ป>าย รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.นาสาร

(ลงชื่อ)              อรุชา   ตามภานนท�            ผู3จัดทํา (ลงชื่อ)                                                ผู3รับผิดชอบ
                  (นางอรุชา     ตามภานนท�)                   (นางเพ็ญศรี     นิลวานิช)  
                        นักวิชาการพัสดุ                     ผู3อํานวยการกองคลัง


