
แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
      จ านวน

       
(หน่วยนับ)

งาน
ต่อเนื่องที่

ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป

งานที่
เสร็จ

ภายในป.ี...

จดัซ้ือ จดัจา้ง สอบราคา ประกว
ดราคา

    มี 
    (/)

   ไม่มี
    (/)

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 
(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง 
 นามใน
สัญญา

(เดือน/ป)ี

   คาดวา่   
  จะมีการ  
  ส่งมอบ
(เดือน/ป)ี

 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติในปี 
2558 (ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมา
ณหรือเงิน
    สมทบ 
 (ล้านบาท)

ผลผลิตที่ ๑ ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและเครอืข่ายการค้ายาเสพติดได้รบัการด าเนินการตามกระบวนยุติธรรม
ค่าครภุัณฑ์

1 เคร่ืองเหวี่ยงตะกอน 1 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 4 พ.ย. 57 26 ธ.ค. 57 135,000         

2 เคร่ืองผสมสารละลาย 3 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 4 พ.ย. 57 27 ธ.ค. 57 51,000           

3 เคร่ืองนับเม็ดยา (Tablet Counting) 2 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 5 พ.ย. 57 22 ธ.ค. 57 983,000         

4 เคร่ืองล้างระบบความถี่สูง 2 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 5 พ.ย. 57 28 ธ.ค. 57 79,000           

5 ตู้แช่เวชภัณฑ์ทางยา 1 ตู้ √ 11 พ.ย. 57 8 ธ.ค. 57 22 ธ.ค. 57 127,330         

6 เคร่ืองหาจดุหลอมเหลว (Melting Pont) 1 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 5 พ.ย. 57 12 ธ.ค. 57 248,000         

7 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ลักษณะเฉพาะของสีบนเม็ดยาบ้า 2 เคร่ือง √ 13 ต.ค. 57 4 พ.ย. 57 30 ธ.ค. 57 963,000         

หมายเหตุ

แผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2558
หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิ  กระทรวงยุตธิรรม

ล าดับ

ลักษณะงาน (/) วธิกีาร

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
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จดัซ้ือ จดัจา้ง สอบราคา ประกว
ดราคา
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ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 
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 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติในปี 
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    สมทบ 
 (ล้านบาท)

ผลผลิตที่ ๒ กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้รบัการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด
ค่าครภุัณฑ์

8 โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Lan) 1 ระบบ √ 13 ต.ค. 57 7 พ.ย. 57 22 ธ.ค. 57 3,432,500      
งวดที่ 1 จากจ านวน 2 งวด

9 โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุก 1 ระบบ √ 13 ต.ค. 57 8 พ.ย. 57 20 ธ.ค. 57 3,670,000      
งวดที่ 1 จากจ านวน 2 งวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
10 อาคารส านักงาน ปปส.ภาค 5  จงัหวดัเชียงใหม่ ๑ แห่ง √ 26 พ.ย. 57 5 ม.ค.58 25 พ.ค. 59 19,550,000    

 ปี 2557 ต้ังงบประมาณ = 10,350,000.-บาท
 ปี 2558 ต้ังงบประมาณ = 19,550,000.-บาท
 ปี 2559 ต้ังงบประมาณ = 39,100,000.-บาท

11 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๓๐ หน่วย ๑ แห่ง √ 27 กย. 56 5 พ.ย. 56 23 พ.ย. 57 8,295,000      
ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลก (ผูกพันจากปี 56)
 ปี 2556 ต้ังงบประมาณ =   6,000,000.-บาท
 ปี 2557 ต้ังงบประมาณ = 15,705,000.-บาท
 ปี 2558 ต้ังงบประมาณ =   8,295,000.-บาท

                   ลายมือชื่อ                                                 ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ                                                 ผู้รับผิดชอบ
                                      ( นางประทุม  ตันสกุล )                                                                 ( นายธนากร  คัยนันท์ )                      ( นายธนากร  คัยนันท์ )       
                         ผู้อ านวยการส่วนบริหารพัสดุและอาคารสถานที่                        เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

          เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน

หมายเหตุล าดับ

     หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วธิกีาร

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว


