
งานต่อเน่ือง งานท่ี จัดซ้ือ จัดจ้าง สอบ ประ ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ

จ านวน ท่ีผูกพันงบ เสร็จ ราคา กวด ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

หน่วย/นับ ประมาณ ภายใน ราคา มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี 2563 ปี 2563 เงินสบทบ

ปีต่อไป ปี 2563 (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน / / / มิ.ย. 2563 ก.ค. 2563 ส.ค.2563 0.868

งานท่ัวไป รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

งานบริหารท่ัวไป กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือ

โครงการจัดซ้ือ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค๊บ

2 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ส านักงาน

งานท่ัวไป 1.ตู้เหล็ก ( แบบ 2 บาน) 1 หลัง / / /  ก.พ.2563 ก.พ.2563 0.005

งานบริหารท่ัวไป 2.โต๊ะท างาน 1 ตัว / / / ก.พ.2563 ก.พ.2563 0.006

โครงการจัดซ้ือ

3 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งานท่ัวไป กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 1 ตัว / / / 0.013

งานบริหารท่ัวไป

จัดซ้ือ

4 แผนงานสังคม ครุภัณฑ์ส านักงาน

สงเคราะห์ งาน 1. โต๊ะท างาน 1 ตัว / / / ก.พ.2563 ก.พ.2563 0.006

บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

จัดซ้ือ

ล าดับท่ี

งาน/โครงการ รายการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะ

เฉพาะแล้ว

แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ลักษณะงาน

(/)

วิธีการ

(/)

ออกแบบหรือ

ก าหนดคุณ
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



งานต่อเน่ือง งานท่ี จัดซ้ือ จัดจ้าง สอบ ประ ประกาศสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ

จ านวน ท่ีผูกพันงบ เสร็จ ราคา กวด ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ

หน่วย/นับ ประมาณ ภายใน ราคา มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี 2563 ปี 2563 เงินสบทบ

ปีต่อไป ปี 2563 (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

5 แผนงานสังคม ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 เคร่ือง / / / 0.002

สงเคราะห์ งาน 1.เคร่ืองส ารองไฟ

บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

จัดซ้ือ

6 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ์ส านักงาน

และชุมชน 1. เคร่ืองปรับอากาศ  4 ตัว / / / เม.ย.2563 พ.ค.2563 1.188

งานบริหารท่ัว 2. ตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) 1 หลัง / / / ก.พ.2563 ก.พ.2563 0.005

ไปเก่ียวกับเคหะ 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

และชุมชน 3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง / / / ธ.ค.2563 ธ.ค.2563 0.022

จัดซ้ือ 3.2 เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง / / / ธ.ค.2563 ธ.ค.2563 0.008

7 แผนงานเคหะ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

และชุมชน ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1 งาน / / / เม.ย.2563 เม.ย.2563 0.345

งานไฟฟ้าถนน

จัดซ้ือ

8 แผนงานบริหาร ครุภัณฑ์ส านักงาน

งานท่ัวไป งาน 1. เคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง / / / พ.ค.2563 พ.ค.2563 0.198

บริหารท่ัวไป

จัดซ้ือ

(ลงช่ือ.จ่าเอก.............................................. ผู้จัดท า

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

(วิศรุต ถัดภูเขียว)

(ลงช่ือ).................................................. ผู้รับผิดชอบ

(นายอ านาจ พงษ์ด้วง)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชรพัฒนา 

ออกแบบหรือ
แผนการปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (/) (/) ก าหนดคุณ

รายการ

ลักษณะ

เฉพาะแล้ว
ล าดับท่ี

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ

งาน/โครงการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชรพัฒนา อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


