
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาแว 
เรื่อง    แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครัง้ที่ 1 

............................................... 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาแว    ไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ  2552  ตามหนังสือกรมการปกครอง  ที่  มท 0313.4/ว 1500  ลงวันที่    25  มิถุนายน   2542 
เร่ือง  คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานการตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ   และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ  พ.ศ. 2540     มาตรา 9  ภายใตบังคับมาตรา  14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด (3)แผนงาน  โครงการ  และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ  นั้น    

 

 องคการบริหารสวนตําบลนาแว      จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป   
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1   เพื่อใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่     8    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553 
 
 

      
           (นายสุชาติ    คงแกว) 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว 
 
 



                    ผด.5 
แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาแว       

 

ลําดับ
ที่ รายการ/จํานวน/วงเงิน 

ลําดับตาม
แผน 
จัดหา 
(ผด.2) 

วิธีการจัดหา 
สงประกาศ
อยางชา
ภายใน 

กําหนด 
 ยื่นซอง
ภายใน  

 

ทําสัญญา
ภายใน 

 

กําหนดสง
มอบภายใน

(วัน) 

 

เบิกเงินงวด
สุดทาย
ภายใน 

หมายเหตุ 

 ที่ดินและสิ่งกอสราง          
1 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเดก็เล็ก(สถ.ศพด.3)  ณ  

หมูที่  1  ตําบลนาแว   อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    
งบประมาณจัดสรร   1,237,000.-  บาท   สมทบเพิ่ม  
1,237,000.-  บาท   
รวมเปนเงินงบประมาณ  2,474,000.- บาท (สองลานสี่แสน
เจ็ดหมื่น  สี่พันบาทถวน) 

76 ประมูลจางดวย
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

8  มี.ค. 53 16  มี.ค. 53 31  มี.ค. 53 90 29  มิ.ย. 53 อบต.นาแว  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
ตามโครงการไทยเขมแข็ง 2555  (แผนฟนฟู
เศรษฐกิจระยะที่ 2 ) รอบที่  1  โครงก าร 
ยกระดับการศึกษาทองถิ่น (กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามหนังสือ ดวนที่สุด  
ที่ มท 0893.4/ว 2375 ลงวันที่  3  ธันวาคม 
2552  จํานวน   1,237,000.-  บาท 
โดยหนวยงาน อบต. ที่ไดรับการจัดสรรเงินกู
ตองมีความพรอมดานพื้นที่กอสราง และตอง
สมทบคากอสรางในสัดสวนรอยละ  50   
 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโอ จาก
ถนน คสล.ที่มีอยูเดิม-บานนายคะเนย หมูที่  5  ตําบลนาแว  
อําเภอฉวาง         จังหวัดนครศรีธรรมราช   งบประมาณ  
2,104,945.-  บาท (สองลานหนึ่งแสนสี่พันเการอยสี่สิบหา
บาทถวน)   
 
  

77 ประมูลจางดวย
ระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

8  มี.ค. 53 16  มี.ค. 53 8  เม.ย. 53 60 7  มิ.ย. 53 อบต.นาแว ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
2555  ประจําป พ.ศ. 2553  จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ตามหนังสือดวนมาก   
ที่ มท 0808.2/24481-24555  ลงวันที่  30  
ธันวาคม  2552  และตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดวนที่สุด   ที่ นศ  0037.3/ 
462 ลงวันที่  8  กุมภาพันธ  2553  เรื่องการ
ดําเนินการโครงการอุดหนุนทั่วไปภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 (จํานวน
เงิน 23,000 ลานบาท)   

 
 



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่  1 
องคการบริหารสวนตําบลนาแว     จังหวัดนครศรีธรรมราช     กระทรวงมหาดไทย 

หมวดคาครุภัณฑ   ลักษณะงาน วิธีการ ออกแบบ   
แผนงาน 

ที่ดินและสิ่งกอสราง   (/) (/) หรือ 
แผนปฎิบัติการ แผนกการจายเงิน 

  

  งบตอเนื่อง งานที ่         
กําหนด

คุณลักษณะ ประกาศสอบ 
คาดวาจะ

ลง คาดวาจะมี งบประมาณที ่ เงินนอกงบ 
  

จํานวน ที่ผูกพัน เสร็จ จัด จัด สอบ ประ เฉพาะแลว ราคา/ประกวด นามใน การสงมอบ ไดรับอนุมตัิใน ประมาณหรือ หมายเหต ุ

(หนวยนบั) งบประมาณ ภายใน ซื้อ จาง ราคา มูลฯ มี ไมม ี ราคา สัญญา ป 2553 ป 2553 เงินสมทบ   

ลําดับที ่
งาน/

โครงการ รายการ 

  ปตอไป ป 2553         (/) (/) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (เดือน/ป) (บาท) (บาท)   

    ที่ดินและสิ่งกอสราง                              

1 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)  
ณ  หมูที่  1  ตําบลนาแว   อําเภอฉวาง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณจัดสรร 1,237,000.-  บาท   
สมทบเพิ่ม  1,237,000.-  บาท รวมเปนเงนิงบประมาณ  
2,474,000.- บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมืน่  สี่พันบาท
ถวน) 

1  โครงการ - / - / - / / - 8 มี.ค.53 31 มี.ค. 53 29 มิ.ย. 53 2,474,000.00 -  โครงการไทยเขมแข็ง 
2555  (แผนฟนฟู
เศรษฐกิจระยะที่ 2 ) 
รอบที่ 1 โครงการ 
ยกระดบัการศึกษา
ทองถิ่น (กอสราง การ
จัดสรรเงินกูตองมี
ความพรอมดานพื้นที่
กอสราง และตอง
สมทบคากอสรางใน
สัดสวนรอยละ  50   

2 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโอ 
จากถนน คสล.ที่มีอยูเดมิ-บานนายคะเนย หมูที่  5  
ตําบลนาแว  อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
งบประมาณ  2,104,945.-  บาท (สองลานหนึง่แสนสี่พัน
เการอยสี่สิบหาบาทถวน)   

1  โครงการ - / - / - / / - 8 มี.ค.53 8 เม.ย. 53 7 มิ.ย. 53 2,104,945.00 -  การจัดสรรเงนิ
อุดหนนุทั่วไปภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเข็ม
แข็ง 2555  ประจําป 
พ.ศ. 2553  จากกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ตามหนังสือ
ดวนมาก   ที่ มท 
0808.2/24481-24555  
ลงวันที ่ 30  ธ.ค. 52    

  (ลงชื่อ) ................................................................................  ผูจัดทํา      (ลงชื่อ) ................................................................................  ผูรับผิดชอบ  

                               (นายนิรัญ   ธรฤทธิ์)                                           (นายสุชาต ิ  คงแกว)       

                                เจาพนักงานพัสด ุ                             นายกองคการบริหารสวนตาํบลนาแว     

 


