
แผนงาน

งาน / โครงการ ราบการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งาน
ตอ่เน่ืองที่
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีตอ่ไป

งานที่
เสร็จ

ภายใน
ปี 2561

จดั
ซ้ือ

จดั
จา้ง

เฉพาะ
เจาะ
จง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา
อิเลก็
ทรอ
นิกส์

มี ไม่มี

ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา/
เฉพาะเจาะจง
อิเลก็ทรอนิกส์

(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะลงนามใน
สญัญา(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะมีการสง่มอบ 
ป2ี561 (เดอืน/ป)ี

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
อนุมัตใินปี 2561 (บาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ(บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน
งานก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู
ครุภณัฑ์อืน่

โครงการจดัซ้ือถงัขยะพลาสติก 
150 ใบ

1 / / / / มนีาคม 2561 มกราคม 2561 มนีาคม 2561 111,400                 

2 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายอทุัย - คูค่าย หมูท่ี ่1 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / เมษายน 2561 เมษายน 2561 มถินุายน 2561                  422,000

3 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายเฉลิม - วิลาศ หมูท่ี ่8 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / เมษายน 2561 เมษายน 2561 มถินุายน 2561                  466,000

4 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายเขา้
วัดชมพูพฤษาราม หมูท่ี ่8 ต าบลกะ
ปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / เมษายน 2561 เมษายน 2561 มถินุายน 2562                  427,593

5 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการขดุลอกหว้ย จากบ้านนาย
เปล้ือง สมนึก - บ้านนางวรรณา 
พลศร หมูท่ี ่5 ต าบลกะปาง อ าเภอ
ทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

1 / / / / มถินุายน 2561 เมษายน 2561 มถินุายน 2563                 183,000

แบบรายงานผลปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลกะปาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั
ที่

หมวดค่าครุภณัท์ีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ลกัษณะงาน (/) วธิีการ (/)

ออกแบบ
หรือ

ก าหนดคุณ
ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนปฎบิัตกิาร แผนการจา่ยเงิน

 หมายเหตุ



แผนงาน

งาน / โครงการ ราบการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งาน
ตอ่เน่ืองที่
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีตอ่ไป

งานที่
เสร็จ

ภายใน
ปี 2561

จดั
ซ้ือ

จดั
จา้ง

เฉพาะ
เจาะ
จง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา
อิเลก็
ทรอ
นิกส์

มี ไม่มี

ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา/
เฉพาะเจาะจง
อิเลก็ทรอนิกส์

(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะลงนามใน
สญัญา(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะมีการสง่มอบ 
ป2ี561 (เดอืน/ป)ี

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
อนุมัตใินปี 2561 (บาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ(บาท)

แบบรายงานผลปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลกะปาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั
ที่

หมวดค่าครุภณัท์ีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ลกัษณะงาน (/) วธิีการ (/)

ออกแบบ
หรือ

ก าหนดคุณ
ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนปฎบิัตกิาร แผนการจา่ยเงิน

 หมายเหตุ

6 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายสาโรจน์ ภกัดีชน บ้านนาง
มกุดา 
ชุมวงศ์ หมูท่ี ่7 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

1 / / / / กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กนัยายน 2561                  145,000

7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป
ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง

1 / / / / กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กนัยายน 2562                    32,000        31,980

8 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

1 / / / / กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กนัยายน 2563                    16,000 15950

9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานคลัง
ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์ A0

1 / / / / กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561 กนัยายน 2561                  140,000 135000



แผนงาน

งาน / โครงการ ราบการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งาน
ตอ่เน่ืองที่
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีตอ่ไป

งานที่
เสร็จ

ภายใน
ปี 2561

จดั
ซ้ือ

จดั
จา้ง

เฉพาะ
เจาะ
จง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา
อิเลก็
ทรอ
นิกส์

มี ไม่มี

ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา/
เฉพาะเจาะจง
อิเลก็ทรอนิกส์

(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะลงนามใน
สญัญา(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะมีการสง่มอบ 
ป2ี561 (เดอืน/ป)ี

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
อนุมัตใินปี 2561 (บาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ(บาท)

แบบรายงานผลปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลกะปาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั
ที่

หมวดค่าครุภณัท์ีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ลกัษณะงาน (/) วธิีการ (/)

ออกแบบ
หรือ

ก าหนดคุณ
ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนปฎบิัตกิาร แผนการจา่ยเงิน

 หมายเหตุ

10 แผนงานการพาณิชย์
งานกจิการประปา
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการขยายท่อเมนประปา หมูท่ี ่
5ต าบลกะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / สิงหาคม 2561 กรกฎาคม 2562 กนัยายน 2562 50,000                   

11 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการบุกเบิกถนนสายซอย 70 - 
ส านักสงฆ ์ หมูท่ี ่8 ต าบลกะปาง 
อ าเภอทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

1 / / / / สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2563 กนัยายน 2563                  740,000

12 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการบุกเบิกหนิคลุกสายบ้านนาย
เสถยีร - คูค่ายเทพ หมูท่ี ่6 ต าบล
กะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / สิงหาคม 2563 กรกฎาคม 2564 กนัยายน 2564 156,000                 

13 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
อาคารต่าง ๆ

โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมูท่ี ่9 ต าบลกะปาง
 อ าเภอทุง่สง จงัหวัดนครศรีธรรมราช

1 / / / / กนัยายน 2564 กรกฎาคม 2565 กนัยายน 2565 113,000                 



แผนงาน

งาน / โครงการ ราบการ
จ านวน
(หน่วย
นับ)

งาน
ตอ่เน่ืองที่
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีตอ่ไป

งานที่
เสร็จ

ภายใน
ปี 2561

จดั
ซ้ือ

จดั
จา้ง

เฉพาะ
เจาะ
จง

สอบ
ราคา

ประ
กวด
ราคา
อิเลก็
ทรอ
นิกส์

มี ไม่มี

ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา/
เฉพาะเจาะจง
อิเลก็ทรอนิกส์

(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะลงนามใน
สญัญา(เดอืน/ป)ี

คาดวา่จะมีการสง่มอบ 
ป2ี561 (เดอืน/ป)ี

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
อนุมัตใินปี 2561 (บาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ(บาท)

แบบรายงานผลปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลกะปาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั
ที่

หมวดค่าครุภณัท์ีด่นิและสิง่ก่อสร้าง ลกัษณะงาน (/) วธิีการ (/)

ออกแบบ
หรือ

ก าหนดคุณ
ลกัษณะ

เฉพาะแลว้

แผนปฎบิัตกิาร แผนการจา่ยเงิน

 หมายเหตุ

14 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าวัดชมพู หมูท่ี ่1 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / กนัยายน 2565 กรกฎาคม 2566 กนัยายน 2566 453,000                 

15 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
อาคารต่าง ๆ

โครงการจา้งเหมาปรับปรุงบริเวณ
รอบ ศพด.บ้านคลองตูก หมูท่ี ่2 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / กนัยายน 2566 กรกฎาคม 2567 กนัยายน 2567 58,000                   

16 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
ควนหว้ยวน ตอน 2 หมูท่ี ่4 ต าบล
กะปาง อ าเภอทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

1 / / / / กนัยายน 2567 กรกฎาคม 2568 กนัยายน 2568 580,000                 

17 แผนงานสาธารณสุข 
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการจดัท าทีคั่ดแยกขยะ 
(งานสาธารณสุข)

1 / / / / กนัยายน 2561 กรกฎาคม 2561 กนัยายน 2561             120,000.00

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้จดัท า (ลงชื่อ).....................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

                   (นางสาวสหทัยทิพย ์หนูน้อย)                      (นายทรงยศ  กรุณา)
             ต าแหน่ง  เจา้พนักงานพัสดุ           ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง


