ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(แก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอบสนองความต้องการของประซาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔/ ว ๒๖๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ และเมื่อได้ดำเนินการ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๑

(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

บันทึกข้อความ
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ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
ท
อด 61702/วันที่ 8 มกราคม 2561
เรื่อง ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
ข้อ 5 วรรคสอง ในกรณีท ี่ม ีก ารแก้ไ ข เปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม หรือ ตัด ทอนรายละเอีย ด หรือ ระยะเวลาใน
แผนปฏิบ ัต ิการจัด ซื้อจัด จ้างที่ได้จัด ทำตามวรรคแรก ให้ผ ู้ร ับ ตรวจจัด ส่งสำเนาแก่ส ำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงิน แผ่น ดินภูม ิภ าคแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับ แต่วันที่อนุมิต ิให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกล่าว
ดังนั้น งานพัสดุ เทศบาลตำบลห้ว ยเกิ้ง จึงขออนุม ัต ิ ปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงแผนปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้าง
ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
คว^มเห็น ผู้อำนวยการคลัง
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(นางจิตสุดา ดวงมาลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

ความเห็น รองปลัด เทศบาล^เบลห้วยเกิ้ง
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(นายชัยยศ/นพดลธิยากูล)
รองปลัด•(ทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดชือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอคูมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ออกแบบ
หรือ
แผนงาน

ค ่า ค เกัณ ฑ ์ท ี่ด ิน และ

ลัก ษณ ะงาน (/)

กำหนด

วิธ ีก าร (/)

สิ่ง ก่อ สร้า ง
ลำดับ

เฉพาะแล้ว

ที่

งานต่อ
งาน/

รายการ

โครงการ

1

แผนงานเคหะและชุม ชน ค่า ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
งานบริห ารงานทั่ว ไป-

โครงการก่อ สร้า งผิว จราจร

เกี่ย วกับ เคหะและ

แอสพิล ทั่ด ิก คอนกรืต

ชุม ชน

ช่า งเหล็ก หมู่ท ี่ 5

แผนงานเคหะและชุม ชน ค่า ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง
2

แผนการจ่า ยเงิน

แผนปฎิบ ํต ็ก าร

คุณ ลัก ษณ ะ

งานบริห ารงานทั่ว ไป-

โครงการก่อ สร้า งอาคาร

เกี่ย วกับ เคหะและ

อเนกประสงค์ห น้า ศาลเจา

ชุม ชน

พ่อ พิม ล

ลายมือชือ.

เนื่อ งที่ผ ูก พัน
จำนวน

งบประมาณ

(หน่ว ยนับ )

ป ีต ่อ ไป

ภายใน
ป .ี ......

ประกาศสอบ

คาดว่า

จัด

จัด

เฉพาะ

มี

ไม่ม ิ

ราคา/ประกวด

จะลงนาม

ชื้อ

จัา ง

เจาะจง

(/)

(/)

ราคา

ในสัญ ญา

(เสือ น/ปี)

(เดือ น/ปี)

งบประมาณ

เงิน นอก

จะมี

ที่ไ ด้ร ้น

งบประมาณ

การส่ง มอบ

อบุม ํต ๊ใ น

หรือ เงิน

ป ี 2561

ป ี 2561

สมทบ

(เดือ น/ปี)

(ล้า นบาท)

(ล้า นบาท)

1 สาย

2561

/

/

ม.ค.2561

ม.ค.2561

มี.ค.2561

1,165,000

1 หลัง

2561

/

/

มี.ค.2561

มี. ค.2561

มิ.ย.2561

1,218,000
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ู้ ัดทำ

(นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานที่เสร็จ

หมาย
คาดว่า

ลายมือชื่อ.

.ผ ู้รับผิดชอบ

(นายธงชัย รัตวร)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเกิ้ง

เหตุ

