


แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร
บานทึบ

2 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 11,000.00

2

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 1 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 13,400.00

3

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือตู้เย็น 1 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 9,400.00

4

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส านกังาน

1 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 17,000.00

แบบรายงานแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจา้ง  ปงีบประมาณ 2563

หน่วยงาน  องค์การบริการสว่นต้าบลหนองทนัน้้า   กรม/จงัหวัด  อุบลราชธานี    กระทรวง  มหาดไทย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

5

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊

3 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 48,000.00

6

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งานบริหาร
ทั่วไป/ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 3 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 7,800.00

7

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งาน
บริหารงานคลัง/ค่า
ครุภณัฑ์

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร
บานทึบ

2 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 11,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

8

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป/งาน
บริหารงานคลัง/ค่า
ครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 1 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 2,600.00

9

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา/
ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร
บานทึบ

5 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 27,500.00

10

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา/
ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส านกังาน

1 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 17,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

11

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา/
ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 5,200.00

12

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา/
ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

1 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 50,000.00

13

แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา/
ค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ

1 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 26,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

14

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งาน
บริหารงานทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน/ค่าค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส านกังาน

1 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 17,000.00

15

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งาน
บริหารงานทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน/ค่าค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2 / / / ธ.ค.-62 ม.ค.-63 20,600.00

16

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งาน
บริหารงานทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน/ค่าค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือกล้องระดับ 1 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 22,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

17

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งาน
บริหารงานทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ
ชุมชน/ค่าค่าครุภณัฑ์

จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกดั
ด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

1 / / / ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 24,500.00

18

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นชาติ หมู ่3
  สายนาตาแดง

1 / / / ม.ค.-63 ก.พ.-63 166,000.00

19

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นชาติ หมู ่3
  สายนาพ่อหวัน

1 / / / ม.ค.-63 ก.พ.-63 100,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

20

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโนนหนิแร่
 หมู ่4  สายบา้นนาย
อภเิดช สุดตา

1 / / / ม.ค.-63 ก.พ.-63 130,000.00

21

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นศรีสมบรูณ์
 หมู ่7  สายบา้นแม่
แปไปบา้นพ่อกี๋

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 140,000.00

22

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บา้นบก หมู ่2

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 110,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

23

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นศรีสมบรูณ์
 หมู ่7  สายบา้นแมลี่

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 100,000.00

24

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสองคอน 
หมู ่5  สายบา้นสอง
คอนไปบา้นศรี
เชียงใหม่

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 490,000.00

25

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นแสนอดุม 
หมู ่6  สายทิศ
ตะวันตกหมูบ่า้น

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 160,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

26

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นแสนอดุม
เหนอื หมู ่11 สาย
ทิศตะวันออกหมูบ่า้น

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 140,000.00

27

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นแสนอดุม
เหนอื หมู ่11 สายนา
แมพ่ันธ์ไปบา้นดงบงั

1 / / / ก.พ.-63 ม.ีค.-63 100,000.00

28

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองคู 
หมู ่13 สายทิศเหนอื
หมูบ่า้น

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 130,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

29

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองคู 
หมู ่13 สายนาพ่อลี
ไปนาพ่อสงวน บญุลา

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 100,000.00

30

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองทัน
น้ า หมู ่1  สายบา้น
พ่อแดง

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 50,000.00

31

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองทัน
น้ า หมู ่1  สายบา้น
หนองทันน้ าไปบา้น
ศรีสมบรูณ์

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 100,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

32

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้าง
ศาลาหมูบ่า้น บา้น
แหลมทอง หมู ่9

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 300,000.00

33

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการค่าขยายเขต
ประปาหมูบ่า้น บา้น
รวมไทย หมู ่8

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 170,000.00

34

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการค่าปรับปรุง
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่12 สายไปนาพ่อ
กระจ่าง วามะเกษ

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 33,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

35

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการค่าปรับปรุง
ถนนลูกรัง บา้นศรี
เชียงใหม ่หมู ่10 
สายข้างโรงเรียนบา้น
ศรีเชียงใหมไ่ปนาแม่
สมบรูณ์

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 73,000.00

36

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการค่าวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต 
บา้นศรีเชียงใหม ่หมู ่
10

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 229,000.00

37

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการค่าเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่12 สายไปนา
นายสมพงษ ์จรลี

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 18,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

38

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บา้นรวม
ไทย หมู ่8 สายวัดปา่
กอบแกว้ไปบา้นนาซุม

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 68,000.00

39

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
ทางคอนกรีตปทูับ
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต   บา้นหนอง
ทันน้ า หมู ่1 สาย
บา้นหนองทันน้ า(คุ้ม
โปง่)ไปบา้นโนนหนิแร่

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 150,000.00

40

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการติดต้ังติดต้ัง
เสียงตายสาย บา้น
แสนอดุม หมู ่6

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 40,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

41

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการติดต้ังเสียง
ตามสาย บา้นศรี
สมบรูณ์ หมู ่7

1 / / / ก.ค.-63 ส.ค.-63 60,000.00

42

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการติดต้ังเสียง
ตายสาย บา้นแสน
อดุมเหนอื หมู ่11

1 / / / พ.ค.-63 ม.ิย.-63 36,000.00

43

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงค่า
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่า้น  บา้น
แสนอดุม หมู ่6

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 102,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

44

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลูกรัง 
บา้นโนนหนิแร่ หมู ่4
 สายทิศตะวันออกภู
หนิสิม

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 70,000.00

45

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลูกรัง 
บา้นโนนหนิแร่ หมู ่4
 สายนาพ่อบญุเพ็งไป
นาแมใ่หญ่สง

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 29,000.00

46

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุง
เสริมผิวถนนลูกรัง 
บา้นรวมไทย หมู ่8

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 123,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

47

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
ภายใน อบต.หนอง
ทันน้ า

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 300,000.00

48

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่2 สายนาพ่อเซิต

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 7,000.00

49

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่2 สายนาพ่อสุพี

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 39,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

50

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่2 สายนาแมห่
ยองไปนายายวัน

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 30,000.00

51

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่2 สายบา้นบก(คุ้ม
โนนพิมาน)ไป4แยก
นาแมพ่ันธ์

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 57,000.00

52

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นบก 
หมู ่2 สายหลัง
โรงเรียนบา้นบก

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 9,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

53

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นรวม
ไทย หมู ่8 สายนา
พ่อกอง ไปไร่พ่อ
ใหญ่ลวน

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 109,000.00

54

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นศรี
สมบรูณ์ หมู ่7 สาย
นาพ่อรอด ไปนาพ่อ
ใหม่

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 26,000.00

55

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้นศรี
สมบรูณ์ หมู ่7 สาย
บา้นศรีสมบรูณ์ไปภู
บกัเกดิ

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 117,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

56

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

โครงการเสริมผิว
ถนนลูกรัง บา้น
หนองคู หมู ่13 สาย
ไปไร่พ่อจ าเริญ

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 12,000.00

57

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
 บา้นหนองคู หมู ่13

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 59,000.00

58

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ยกร่องพูนดิน พร้อม
เสริมผิวลูกรัง บา้น
สองคอน หมู ่5 สาย
บา้นแมใ่หญ่ต้นไป
หว้ยสองคอน

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 23,000.00



แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จ านวน

(หน่วยนับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพนั

งบประมาณ
ปต่ีอไป

งานที่เสร็จ
ภายในป ี

2563
จัดซ้ือ จัดจ้าง

สอบ
ราคา

ประกวด
ราคา
(e-

bidding)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา (เดือน/ป)ี

คาดวา่จะลง
นามในสัญญา 

(เดือน/ป)ี

คาดวา่จะมีการ
ส่งมอบป ี2563 

(เดือน/ป)ี

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในป2ี563 

(บาท)

เงินนอก
งบปรมาณหรือ

เงินสมทบ 
(บาท)

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
ลักษณะงาน

     (/)
วธิกีาร

(/)

ออกแบบหรือ
ก าหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏบิติัการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

59

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้า
ถนน/ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีต บา้นรวม
ไทย หมู ่8

1 / / / ม.ีค.-63 พ.ค.-63 130,000.00

ลายมือชือ่..............................................................ผู้จัดท า ลายมอืชือ่..............................................................ผู้รับผิดชอบ
ชือ่         (นายผจญ สุวรรณเพ็ชร) ชือ่       (นายธาน ีเสือสา)
ต าแหนง่ หวัหนา้ส านกังานปลัด ต าแหนง่ ปลัด อบต. หนองทันน้ า 





 








































