แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน เทศบาลตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

ลักษณะงาน (/)

ลําดับ
ที่
งาน/
โครงการ

รายการ

จํานวน
(หน่วยนับ)

งานต่อ
เนื่องที่ผกู พัน
งบประมาณปี
ต่อไป

งานทีเ่ สร็จ
ภายใน
ปี…..….

ออกแบบหรือ
กําหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

วิธีการ (/)

จัด
ซื้อ

จัด
จ้าง

ประ
มูล
ราคา

ประ
กวด
ราคา
(e-GP)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

แผนปฏิบัติการ
ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)

คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)

แผนการจ่ายเงิน
คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี…....
(เดือน/ปี)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมตั ิในปี…….
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

ทต.เชิงแส
-ไม่มีครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน
100,000.- บาท
-ไม่มีที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มี
ราคาเกิน 1,000,000.- บาท

ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้จัดทํา
(นางสาวธันยพัฒน์ ภัทรศรีสงค์)
ผู้อํานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ……………………………….……………….ผู้รับผิดชอบ
(นายทิวา สังขบุญญา)
นายกเทศมนตรีตําบลเชิงแส

คําอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
……………………………………..
ช่องที่ (๑)
ช่องที่ (๒)

ให้เรียงลําดับตามความสําคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการ
ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี
ช่องที่ (๓)
ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ
รายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
ช่องที่ (๔)
ให้ระบุจํานวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ช่องที่ (๕) ถึงช่องที่ (๗) ให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้
ช่องที่ (๘) ถึงช่องที่ (๑๐) ให้ระบุเดือน และปีพ.ศ. ที่คาดว่าจะดําเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากที่สุด
ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓ ตําแหน่ง
ช่องที่ (๑๓)
ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง
หรือมิได้กําหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้จัดทํา
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ
หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
……………………………………

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ……………..
หน่วยงาน……………………………..กรม/จังหวัด…………………………..กระทรวง……………………………..
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผลการดําเนินการ

ลําดับที่

(๑)

งาน/
โครงการ
(๒)

รายการ

จํานวน
(หน่วยนับ)

จัดหา
โดยใช้
วิธี

(๓)

(๔)

(๕)

ลายมือชื่อ………………………………………..ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (……………………………………………………)
ตําแหน่ง……………………………………………….

ประกาศ
ประมูลราคา
ประกวดราคา
(วันเดือนปี)
(๖)

การเบิก-จ่าย

ลงนามใน
สัญญา
(วันเดือนปี)

การส่งมอบ(วัน
เดือนปี)

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

(๗)

(๘)

(๙)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)
(๑๐)

เป็นไปตาม
แผน(/)
(๑๑)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ

(๑๒)

(๑๓)

ลายมือชื่อ…………………………………………ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (……………………………………..………………)
ตําแหน่ง…………………………….……………………

ช่องที่ (๑)
ช่องที่ (๒)
ช่องที่ (๓)
ช่องที่ (๔)
ช่องที่ (๕)
วิธีประมูล

คําอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
………………………………………..
ให้เรียงลําดับตามความสําคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี…….
ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ประจําปี….. หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี….หรือตาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่สํานักงบประมาณ
อนุมัติ
ให้ระบุจํานวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น
ให้ระบุวิธีการจัดหาเช่น สอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีพิเศษ หรือ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
ให้ระบุวัน เดือน และ ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการจริง
ให้ระบุจํานวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลข โดยมีจุดทศนิยมไม่

ช่องที่ (๖) (๗)และ(๘)
ช่องที่ (๙) และ (๑๐)
เกิน ๓ ตําแหน่ง
ช่องที่ (๑๑) และ (๑๒) ให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ต้องการ ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามแผนให้
จัดทํารายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน
ผลกระทบ และ
วิธีการแก้ไข ฯลฯ
ช่องที่ (๑๓)
ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือในกรณีมี
ข้อมูลที่แตกต่าง หรือมิได้กําหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบ
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ
หมายถึง ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติกรจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖

