
จ ำนวน เดือนท่ีคำดว่ำ

(หน่วยนับ) จะได้ด ำเนินกำร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1  เคร่ือง 120,000      ม.ค.64

งบลงทุน ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 1 หลัง 8,000         ม.ค.64

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง 2 หลัง 11,000       ม.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้ารงานครัว เคร่ืองกรองน  า 1 เคร่ือง 6,500         ม.ค.64

เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 18,000       ม.ค.64

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง  1 เคร่ือง 9,500         ม.ค.64

เคร่ืองท าน  าเย็น จ านวน 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 8,000         ม.ค.64

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 หลัง 18,500       ม.ค.64

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 4 เคร่ือง 92,000       ม.ค.64

เคร่ืองพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ 1 เคร่ือง 7,500         ม.ค.64

แผนงานการศึกษา เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)จ านวน 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง      48,400   มี.ค.64

งบลงทุน โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี  จ านวน 4 ชุด 4 ชุด      15,000   ม.ค.64

ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี  จ านวน 4 ชุด  4 ชุด      20,000   ม.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 3,000 ANSI Lumensจ านวน 1 เคร่ือง  1 เคร่ือง      29,700   ก.พ.64

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ ว 1 จอ      15,300   ก.พ.64

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง      19,000   ม.ค.64

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างเสาธงส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา 1 แห่ง      50,000   ม.ค.64

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่  จังหวัดสุรินทร์  กระทรวง มหำดไทย

งำน/โครงกำร รำยกำร งบประมำณ



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแกน้อย หมู่ท่ี 2 (จากบ้านนายสุเทพ บุญสุยา ถึงถนนเล่ียงเมืองใหม่) 1 สาย     205,000   เม.ย.64

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนาเกา (จากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขส าราญถึงถนนลาดยางหมู่ 3) 1 สาย     498,000   เม.ย.64

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้านแกใหญ่  (สายทางจากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงส่ีแยกบ่อบ าบัดน  าเสีย) 1 สาย     498,000   เม.ย.64

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านจักจรูก (จากบ้านนายสุนทร จรจรัญ ถึงบ้านนางส าลี สมานทอง) 1  สาย     303,000   เม.ย.64

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน  าสาธารณะ) 1 สาย     498,000   เม.ย.64

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านตาเตน (สายทางคุ้มกะปีจากหน้าบ้านนางดารณี โคตรสุวรรณถึงสระอ าปีล) 1 สาย     216,000   เม.ย.64

ก่อสร้างระบบระบายน  า หมู่ท่ี 10 บ้านแกใหญ่ (จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ถึงบ้านนายสนอง มีชัยรัมย์) 1 สาย     498,000   เม.ย.64

ก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ท่ี 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากร้านอาหารโอปอถึงบ้านนางอรศิริ ขามแก้ว) 1 สาย     438,000   เม.ย.64

ก่อสร้างรางระบายน  า หมู่ท่ี 7 บ้านทนง (จากบ้านนายปริน สุขสงวน ถึงบ้านนางค าเผือด หาญชนะ) 1 สาย     498,000   เม.ย.64

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนแกใหญ่ 1 ครั ง     150,000   เม.ย.64

วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตระแบกน้อย หมู่ท่ี 5 (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ถึงบ้านนายทองหยอน คงชนะ) 1 สาย     488,000   เม.ย.64

วางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านแกใหญ่ (นายวิโรจน์      ผ้าผิวดี ถึงห้วยทัพพล) 1 สาย     499,000   เม.ย.64

วางท่อระบายน  าจากบ้าน อ.ยงยุทธ ถึงบ้านนางยุพิน อุตสาหะ หมู่ท่ี 2      บ้านแกน้อย 1 สาย     370,000   เม.ย.64

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตะคร้อ หมู่ท่ี 4 (จากถนน 214 ถึงบ้านอาโพน) 1 สาย     603,000   เม.ย.64

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 บ้านจบกงาม จามส่ีเเยก      บ้านตระแบกน้อย ถึง บ้านนางจันทรประภา คิดส าราญ 1 สาย     498,000   เม.ย.64


