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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้

เร่ือง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖ (Z 

(บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินตาม 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

งบประมาณ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังเกิดผลดีต่อทาง 

ราฃการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ จ ึงประกาศแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ด้วยเงินตาม 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้โดยให้ผู้ที่ 

เก่ียวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๒๕๖๕



แผ่นท่ี ร)/๒

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕*>๕ ตามบัญชีโอบงบประมาณราย่จายประจำปี ๒<£๖๔ (สมัยสามัญคร้ังที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ จับท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๔)

องค์การบริหารส่วบตำบลหนองตะโก้ อำ๓ อสูงเนิน จังหวัดนครราซสิมา

ลำดับ

แผนงาน หมวดค่าครุภัฌตํ ท่ีดินและดิงก่อส!าง

จำนวน 

หน่วยนับ

วงเงินงบประมาณ 
ไดิรับอบุม้ติ 

ป ี ๒๔๖๔

จัดหาโดยว ิร

เดีอน/จท่ี 
คาดว่าจะประกาศ 

จัดซ้ือจัดจ้าง
หมายเหตุงาน

โครงการ
ซ้ือโครงการ
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๑ บริพารงาบท่ัวโป
เคร่ืองคอนฟิวเตอร์ All เท One สำหรับสำนักงาน ๑ เคร่ือง ๑๗,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๒ บริหารงานท่ัวโป เครีองสำรองไฟฟ้า ๔ เคร่ือง ๑๐,๐๐๐.๐๐ ดิงหาคม ๒๔๖๕

๓ การรักษาควานสงบภายโบ เล่ือยโซ่ยนต์ ๑ เคร่ือง ๑๑,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๔ การรักษาควานสงบภายโน เคร่ืองสูบน้ําแบบจุ่ม ๓ เคร่ือง ๒๔,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๕ การรักษาความสงบภายใบ ตู้บานเล่ือนกระจก ๑ ตู้ ๕,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๖ บริหารงาบท่ัวไป ตู้บานเล่ือนกระจก ๑ ต ู้ ๕,๐๐๐.๐๐ ร สิงหาคม ๒๕๖๕

๗ บรึหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสสิตและวขาการ

ดับาบเล่ือนกระจก ๑ ต ู้ ๕,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๘ บริหารงานท่ัวไป
ควบคุมภายใบและตรวจสอบภายใน

ดับานเล่ือนกระจก ๑ ต ู้ ๕,๐๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๔

๙ บริหารงานท่ัวไป
ควบคุมภายใบและตรวจสอบภายใน

เคร่ืองคอมฟิวเตอร์ All เก One สำหรับสำนักงาน ๑ เคร่ือง ๑๗,๐๐๐.๐๐ ■ / ดิงหาคม ๒๔๖๔

๑๐
บริหารงานท่ัวไป

ควบคุมภายใบและตรวจสอบภายใน
เคริองสำรองไฟฟ้า ๑ เคร่ือง ๒,๕๐๐.๐๐ ร ดิงหาคม ๒๔๖๕



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๕ ตามบัญชีโอนงบประมาณราย่จายประจำปี ๒๕๖๕ (สมัยสามัญคร้ังที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไท้ อำ๓ อสูงเนิน จังหวัดนครราชสิมา

ลำดับ

แผนงาน หมวดค่าค')ภัณท่ี ท่ีดินและสิงก่อสราง

จำนวน 
หน่วยนบ

วงฝ็นงบประมาณ 
โต้ัรับอบุม้ติ 

ปี ๒๕๖๕

จัดหาโดยวิธี

เดิอน/ปีท่ี 
คาดว่าจะประกาศ 

จัดซ้ือจัดจ้าง
หมายเหตุงาน

โครงการ
ข่ือโครงการ
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๑๑ อุตสาหกรรมและการโยธา เก้าอทำงาน
๑ ตัว ๔,๐๐๐.๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๒ อุตสาหกรรมและการโยธา เครีเองคอมพิวเตอร์ AU เท One สำหรับงาบประมวลผล ๑ เคร่ือง ๒๓,๐๐๐.๐๐ ✓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๓ อุตสาหกรรมและการโยธา เทรีเองสำรองโฟพิา
๒  เครีเอง ๕,๐๐๐.๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๔ อุตสาหกรรมและการโยฮา โครงการติดต้ังโฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ๑ โครงการ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ร สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๔ อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการกอํสร้างท่อลอดเหล่ียมสายบ้านบายกอุ'ษณะ - บ้านบางชุทามาศ บ้านกุดขม้ิน หม่ท่ี ๓ ๑ โครงการ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ร สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๖ อุตสาหกรรมแล*การโยธา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายคลองแคน บ้านหัวนา หม่ท่ี ๑๑ ๑ โครงการ ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ ร สิงหาคม ๒๕๖๕


