
ลาํดบั เป็นไป ไม่เป็นไป

ที� จาํนวน จดัทาํโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนบั) ใชว้ธิี ราคา/ประกวด สญัญา (ลา้นบาท) หรือเงินสมทบ (/) (/)

ราคา(วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (ลา้นบาท)

1 แผนงานเคหะและ จา้งเหมาบาํรุงรักษาสวนสาธารณะภูมินทร์ 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 2 ตค.58 30 กย.59 1,074,193.55 - /

ชุมชน และสวนสิรินธร

งานสวนสาธารณะ

2 แผนงานการรักษา โครงการจา้งเหมาเฝ้าระวงัความปลอดภยั 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 1 ตค.58 30 กย.59 2,397,000.00 - /

ความสงบ ในชีวติและทรัพยส์ินของประชาชนและราชการ

ภายในงานเทศกิจ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3 แผนงานเคหะและ โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอก 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 26 ก.ย 59 - - - /

ชุมชน ดาํเนินการขนยา้ยและฝังกลบขยะ

 - งานกาํจดัขยะฯ

4 แผนงานเคหะและ โครงการซืDอรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย 1 คนั - - - - - - /

ชุมชน

 - งานกาํจดัขยะฯ

5 แผนงานเคหะและ โครงการซืDอรถบรรทุกขยะ เปิดขา้งเททา้ย 1 คนั วธิีพิเศษ - 26 ก.ย 59 - - - /

ชุมชน

 - งานกาํจดัขยะฯ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

หน่วยงาน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวดันราธิวาส  กระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที, ๓ )

แผนงาน
       หมวดค่าครุภณัฑ์

แผนการดาํเนินการ การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

       และสิ�งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



ลาํดบั เป็นไป ไม่เป็นไป

ที� จาํนวน จดัทาํโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนบั) ใชว้ธิี ราคา/ประกวด สญัญา (ลา้นบาท) หรือเงินสมทบ (/) (/)

ราคา(วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (ลา้นบาท)

6 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 22 ม.ค.59 15 ก.ค.59 - 5,805,000 /

ชุมชน พร้อมระบบระบายนํD า ถนนรักษช์นะอุทิศ ผวิ

งานไฟฟ้าถนน จราจรกวา้ง 5.30-9.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร ยาวรวม 303.00 เมตร หรือมีพืDนที�

ไม่นอ้ยกวา่ 2,290.00  ตารางเมตร รางนํD า

กวา้งภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 118.00 

เมตร และงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.20 

เมตร ยาว 290.00 เมตร (รวมบ่อพกั) 

7 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 14 ธค.58 12 เม.ย 59 - 2,523,000.00 /

ชุมชน พร้อมระบบระบายนํD า ถนนประชาววิฒัน์ 

งานไฟฟ้าถนน ซอย 4 (หนา้วดัท่านเอียด) ผวิจราจรกวา้ง

เฉลี�ย 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม

240.00 เมตร หรือมีพืDนที�ไม่นอ้ยกวา่

2,270.00 ตารางเมตร รวมทางเชื�อม

ฝารางนํD ากวา้ง 1.00 เมตร ยาวรวม

255.00 เมตร และ ท่อเหลี�ยมขนาด

1.20 Χ1.20 เมตร ยาวม 15.00 เมตร 

ทางเทา้ คสล. พืDนที�ไม่นอ้ยกวา่ 150.00

ตารางเมตร

-๒-

แผนงาน
       หมวดค่าครุภณัฑ์

แผนการดาํเนินการ การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

       และสิ�งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



8 แผนงานการศึกษา โทรทศัน์ แอลอีดี 1 โครงการ ตกลงราคา - 3 ก.พ 59 18 ก.พ 59 167,400.00 - /

งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกบัการศึกษา

ลาํดบั เป็นไป ไม่เป็นไป

ที� จาํนวน จดัทาํโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนบั) ใชว้ธิี ราคา/ประกวด สญัญา (ลา้นบาท) หรือเงินสมทบ (/) (/)

ราคา(วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (ลา้นบาท)

9 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนน 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 15 มี.ค 59 10 มิ.ย 59 - 1,175,000.00 /

ชุมชน พร้อมระบบระบายนํD า ถนนประชาววิฒัน์ 

งานไฟฟ้าถนน (ชุมชนจือแรตูหลี ซอย 2 ) ผวิจราจรกวา้ง 

5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 

115.00 เมตร หรือมีพืDนที�ไม่นอ้ยกวา่ 

638.00 ตารางเมตร รางนํD ากวา้งภายใน 

0.40 เมตร ยาวรวม 224.00 เมตร

10 แผนงานการศึกษา โตะ๊ - เกา้อีDครู  จาํนวน 20 ชุด 1 โครงการ ตกลงราคา - 4 ก.พ 59 12 ก.พ 59 150,000.00 - /

งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกบัการศึกษา

11 แผนงานสาธารณสุข โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ พร้อมติดตัDง 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 23 ก.ย 59 - - - /

งานบริหารทั�วไปฯ เตาเผาศพ วดัทองดีประชาราม

-3-

แผนงาน
       หมวดค่าครุภณัฑ์

แผนการดาํเนินการ การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

       และสิ�งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



12 แผนงานเคหะและ โครงการจดัซืDอรถยนตบ์รรทุกติดเครนพร้อม 1 คนั วธิีพิเศษ - 19 ส.ค 59 18 ต.ค 59 2,855,000.00 - /

ชุมชน กระเชา้ซ่อมไฟฟ้า  

งานไฟฟ้าถนน

13 แผนงานการศึกษา เครื�องเล่นสนาม จาํนวน ๓ แบบ 3 แบบ วธิีพิเศษ - 28 มี.ค 59 22 เม.ย 59 995,000.00 - /

งานบริหารทั�วไป

เกี�ยวกบัการศึกษา

ลาํดบั เป็นไป ไม่เป็นไป

ที� จาํนวน จดัทาํโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนบั) ใชว้ธิี ราคา/ประกวด สญัญา (ลา้นบาท) หรือเงินสมทบ (/) (/)

ราคา(วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (วนั/เดือน/ปี) (ลา้นบาท)

14 งานสร้างความ โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ฯ 1 โครงการ วธิีพิเศษ - 16 ก.พ 59 5 ส.ค 59 2,498,000 - /

เขม้แขง็ฯ  -ลานเอนกประสงคพ์ืDนไมส้าํเร็จรูปฯ

 -หอ้งเกบ็ของ ลา้นจาน ลา้งมือฯ

 -ลานทางเดินคอนกรีต 2 จุดฯ

 -สนามเล่นเปตองฯ

 -รัD วโดยรอบโครงการฯ

 -งานกัDนหอ้งและเครื�องปรับอากาศฯ

15 แผนงานบริหาร โครงการจดัซืDอรถยนตโ์ดยสาร 1 คนั วธิีพิเศษ - 21 ธค.58 25 ม.ค 59 1,290,000.00 - /

งานทั�วไป

-4-

แผนงาน
       หมวดค่าครุภณัฑ์

แผนการดาํเนินการ การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

       และสิ�งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



งานบริหารทั�วไป

    ลายมือชื�อ........................................ผูร้ับผดิชอบ

           (นายนพพล  ถํDาเจริญ) )

            ตาํแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุชาํนาญงาน           ตาํแหน่ง  ปลดัเทศบาล         ตาํแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก

       ลายมือชื�อ..........................................ผูจ้ดัทาํ  ลายมือชื�อ..................................ผูต้รวจสอบ

                     (นางสาวสุดา  คงศรี)                   (นางสุชาดา  พนัธ์นรา)


