รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘

บันทึกขอความ
ส$วนราชการ องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล (กองคลัง)
ที่
อต ๗๓๖๐๒ /
วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
**************************************************************************************
เรียน นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก$องค!กรปกครองส$วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหองค!การบริหารส$วนตําบล เป?นหน$วยงานทองถิ่นที่ไดรับการถ$ายโอนงานและงบประมาณ
จากส$วนราชการทั้งส$วนกลางและส$วนภูมิภาคนั้นจะตองมีแผนงานตามโครงการถ$ายโอนนั้น ๆ
การจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุที่ดีและถูกตั้งแต$เริ่มแรก จะช$วยลดปEญหาต$างๆ ในการ
จัดหาพัสดุ อันเกิดจากการขาดความรูความชํานาญและขาดประสบการณ!ตลอดจนปFองกันการทุจริต เพื่อให
องค!การบริหารส$วนตําบลนั้นมีแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุใหถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง โดยยึดแนวทางการทํา
แผนการจัดหาพัสดุตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามแผนการจัดหา แบบ ผด.๑) ประกอบดวย
๑. แบบ ผด.1 การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ จํานวน ๑ ชุด
- ส$วนโยธา

จํานวน

๑

รายการ

๒. แบบ ผด.๒ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบ ผด.๕ การจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑ ชุด
๔. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖
จํานวน ๑ ชุด
ดวยองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุเฉพาะกิจเป?นรายจ$ายลงทุน
จากกรมส$งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ$าย
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแก$องค!กรปกครองส$วนทองถิ่น
ป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ก$อสราง/ซ$อมแซมถนน ที่รับถ$ายโอนภารกิจ)
องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! งบประมาณตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเป?น
จํานวนเงิน ๑,๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน)
เพื่อใหเป?นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานราชการที่ดีรวมทั้งประกาศและหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารงานพัสดุขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเป?นแนวทางในการปฏิบัติงานในทางเดียวกันของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที ๒
ตามรายงานที่ส$ง ดังนี้

-๒๑. แบบ ผด.๑ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
๒. แบบ ผด.๒ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
๓. แบบ ผด.๕ การจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาและดําเนินการรายงานอําเภอและส$งผูอํานวยการสํานักตรวจเงิน
แผ$นดินจังหวัดอุตรดิตถ! พรอมทั้งประกาศและเผยแพร$แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและดําเนินการจัดหาพัสดุ
ต$อไป
(ลงชื่อ).............................................ผูรายงาน
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
เจาพนักงานพัสดุ

- เห็นควรดําเนินการตามระเบียบพัสดุต$อไป
(ลงชื่อ)
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

- เห็นควรดําเนินการตามระเบียบพัสดุต$อไป
(ลงชื่อ)
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
ปลัดองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

- ใหดําเนินตามทีเ่ สนอ
(ลงชื่อ)
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

ที่ อต. ๗๓๖๐๒/

ที่ทําการองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ๕๓๑๓๐
เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
เรียน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผ$นดินจังหวัดอุตรดิตถ!
สิ่งที่ส$งมาดวย ๑. สําเนารายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ดังนี้
- สําเนาแบบ ผด.๑ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๒ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- สําเนาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ. ๒๕๔๖
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน ไดประกาศใหจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง อาศัย
อํานาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แห$งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว$าดวยการตรวจเงินแผ$นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.
๒๕๔๖ นั้น
ดังนั้น องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล จึงขอนําส$งสําเนาแบบ ผด.๑ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
สําเนาแบบ ผด.๒ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ สําเนาแบบ ผด.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต$อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
กองคลัง (งานจัดซื้อจัดจางฯ)
โทร/๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
โทรสาร . ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
www.maephun.org
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ที่ทําการองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ๕๓๑๓๐
เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
เรียน นายอําเภอลับแล
สิ่งที่ส$งมาดวย ๑. สําเนารายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ดังนี้
- สําเนาแบบ ผด.๑ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๒ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- สําเนาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ. ๒๕๔๖
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน ไดประกาศใหจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง อาศัย
อํานาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แห$งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว$าดวยการตรวจเงินแผ$นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.
๒๕๔๖ นั้น
ดังนั้น องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล จึงขอนําส$งสําเนาแบบ ผด.๑ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
สําเนาแบบ ผด.๒ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ สําเนาแบบ ผด.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต$อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
กองคลัง (งานจัดซื้อจัดจางฯ)
โทร/๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
โทรสาร . ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
www.maephun.org

ก

ที่ อต. ๗๓๖๐๒/

ที่ทําการองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ๕๓๑๓๐
เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
เรียน กํานันและผูใหญ$บานทุกหมู$บาน
สิ่งที่ส$งมาดวย ๑. สําเนารายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ดังนี้
- สําเนาแบบ ผด.๑ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๒ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- สําเนาแบบ ผด.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
- สําเนาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ. ๒๕๔๖
ดวยองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง ประจําป)
งบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน ไดประกาศใหจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
อาศัยอํานาจมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) แห$งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว$าดวยการตรวจเงิน
แผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น
ดังนั้น องค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล จึงใคร$ขอความอนุเคราะห!จากท$านช$วยประชาสัมพันธ!
ใหประชาชนตําบลแม$พูลทราบโดยทั่วกัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ พรอมแนบรายละเอียดตาม
เอกสารที่ส$งมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต$อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
กองคลัง (งานจัดซื้อจัดจางฯ)
โทร/๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
โทรสาร . ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕
www.maephun.org

ประกาศองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
เรื่อง จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจาง เพิม่ เติมฉบับที่ ๒
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
…………………………….…………
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการ การ
ปรับปรุงขอมูล เพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส$วนราชการ ตามขอเสนอของสํานักงานตรวนเงิน
แผ$นดิน ใหส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน$วยงานระดับทองถิ่น ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณ
ของตน
เพื่อใหการบริหารงานพัสดุขององค!กรปกครองส$วนทองถิ่น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี
แนวทางในการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน กรมการปกครอง จึงจัดทําคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงาน
พัสดุขององค!กรปกครองส$วนทองถิ่น โดยใชแผนเป?นเครื่องมือในการบริหารงานซึ่งแผนดังกล$าวจะแสดงใหเห็น
ถึงความตองการ ในการจัดหาพัสดุในหน$วยงานต$าง ๆ ขององค!กรปกครองส$วนทองถิ่น สัมพันธ!กับช$วง
ระยะเวลาในการจัดหาระหว$างป)งบประมาณตลอดจนการรายงานผลอันจะเป?นประโยชน!ต$อผูปฏิบัติงาน
พัสดุ หน$วยงานที่มีความตองการพัสดุ ผูบริหาร และผูตรวจสอบ
ดังนั้นองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ เสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหการบริหารงานพัสดุขององค!การ
บริหารส$วนตําบลแม$พูล
โดยเป^ดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ
ณ สํานักงานบริหารส$วนตําบลแม$พูล
รายละเอียดตามสําเนาที่แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

ประกาศองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
เรื่อง จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจาง เพิม่ เติมฉบับที่ ๒
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
…………………………….…………
ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ไดกําหนดหลักเกณฑ!เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จางและการรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการบริหารงบประมาณแลการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณของหน$วยรับหน$วยตรวจเป?นไปดวยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุด รวมทั้งเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง อัน
เป?นการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค!ของมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดินกําหนด นั้น
ดังนั้นองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ เสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

ผด.1

แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล (ส$วนโยธา)
ลําดับ
ที่
1

ช$วงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา

เงินงบประมาณ
แผนงาน/งาน
จํานวน
/โครงการ
(บาท)

รายการ/จํานวน (หน$วย)

ค$าที่ดินและสิ่งก$อสราง
เม.ย.58-พ.ค.58 - ค$าที่ดินและสิ่งก$อสราง 1,190,000.- บาท
โครงการเสริมผิวแอสฟEลติก คอนกรีต สาย
อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ หมู$ที่ ๗ ตําบลแม$
พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! ขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
เมตร

แผนงานเคหะและชุมชน

(ลงชื่อ)
(ว$าที่รอยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ)
หัวหนาส$วนโยธา

เงินนอกงบประมาณ
จํานวน
ประเภท
(บาท)
เงิน
จัดสรร

1,190,000.-

วิธีจัดหา

กําหนด
ส$งมอบ (วัน)

สอบราคา

60 วัน

หมายเหตุ

ผด.2

แผนจัดหาพัสดุ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ลํา
ดับ
ที่
1

ช$วงเวลาที่ตอง
เริ่มจัดหา
เม.ย.58-พ.ค.58

รายการ/จํานวน/(หน$วย)
- ค$าที่ดินและสิ่งก$อสราง
1,190,000.- บาท
โครงการเสริมผิวแอสฟEลติก คอนกรีต
สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ
หมู$ที่ ๗ ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร

เงินงบประมาณ

หน$วยงาน
เจาของเงิน

แผนงาน/งาน/โครงการ

ส$วนโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินนอกงบประมาณ
จํานวน
จํานวน (บาท) ประเภท
(บาท)
เงินจัดสรร 1,190,000.-

แบบ ผด.2

(ลงชื่อ)......................................................เจาพนักงานพัสดุ/ผูรายงาน
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)

(ลงชื่อ)......................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)

วิธีจัดหา

กําหนด
ส$งมอบ (วัน)

สอบราคา

60 วัน

(ลงชื่อ).................................................... ปลัด อบต.แม$พูล
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)

(ลงชื่อ)....................................................
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

หมายเหตุ

ผด.5

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล
ลําดับ
รายการ/จํานวน (หน$วย)
ที่
1 โครงการเสริมผิวแอสฟEลติก คอนกรีต
สาย อต.ถ. ๖๘-๐๐๑ บานผามูบ หมู$
ที่ ๗ ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ขนาดกวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร

ลําดับแผนงาน
จัดหา (ผด.2)
1

วิธีการจัดหา
สอบราคา

ส$งประกาศ
อย$างชาภายใน
3 วัน

(ลงชื่อ)......................................................เจาพนักงานพัสดุ/ผูรายงาน
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)
(ลงชื่อ)......................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูอํานวยการกองคลัง
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)
(ลงชื่อ).................................................... ปลัด อบต.แม$พูล
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)
(ลงชื่อ)....................................................
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

กําหนดยื่นซอง
ภายใน
10 วัน

ทําสัญญา
ภายใน
พ.ค. 58

แบบ ผด.5

กําหนดส$งมอบ
ภายใน (วัน)
60 วัน

เบิกเงินงวด
สุดทายภายใน
ก.ค. 58

หมายเหตุ
เงินจัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําป)งบประมาณ 2558
ขององค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ!
แผนงาน

หมวดค$าครุภณ
ั ฑ!
ที่ดินและสิ่งก$อสราง

ผลการดําเนินการ

ลําดับที่
งาน/
โครงการ

1

รายการ

จํานวน
(หน$วยนับ)

จัดหาโดยใช
วิธี

โครงการเสริมผิวแอสฟEลติก 1 โครงการ สอบราคา
คอนกรีต สาย อต.ถ. ๖๘๐๐๑ บานผามูบ หมู$ที่ ๗
ตําบลแม$พูล อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ! ขนาดกวาง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

ประกาศ
ประมูล
ราคา
ประกวด
ราคา
(วันเดือน
ป))
9 เม.ย.58

การเบิก-จ$าย

ลงนามใน
สัญญา
(วันเดือนป))

การส$งมอบ
(วันเดือนป))

เงินงบประมาณ
(ลานบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ลานบาท)

พ.ค.58

60 วัน

-

1,190,000.-

เป?นไป
ตามแผน
(/)

/

(ลงชื่อ)......................................................เจาพนักงานพัสดุ/ผูจัดทํา
(นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี)

(ลงชื่อ).................................................... ปลัด อบต.แม$พูล
(นางสาวแสงเดือน สุดแจง)

(ลงชื่อ)......................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ผูตรวจสอบ
(นางพจนารถ พรมมายะกูล)

(ลงชื่อ)....................................................
(นายจรูญ ปEญญายงค!)
นายกองค!การบริหารส$วนตําบลแม$พูล

ไม$เป?นไป
ตามแผน(/)

หมายเหตุ

