แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยกำรคลัง สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
แผนกำรจ่ำยเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
เงินนอก หมำยเหตุ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 ในปี 2563 (ล้ำนบำท) เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
(ล้ำนลำท)
1 บริหารการคลัง จัดซื้อเครื่องคานวณเลข 10 เครื่อง
∕
∕
∕
∕
พ.ย.-62 พ.ย.-62
0.038
ดาเนินการ
ไฟฟ้าแบบมีกระดาษบันทึก
แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดทา
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยโยธำ สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
1 งานการโยธา 1) ปรับปรุงระบบการระบายน้า
ซอยเกษมสันต์ 1
1 รายการ
∕
∕
∕
พ.ย. 62 ม.ค. 63 เม.ย. 63

2) ปรับปรุงระบบการระบายน้า
ซอยร่วมฤดี 2
1 รายการ

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดท้า
(นายวิโรจน์ บุตรดี)
ต้าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

∕

∕

∕

ธ.ค. 62

ก.พ. 63 พ.ค. 63

แผนกำรจ่ำยเงิน
เงินนอก
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมำณหรือ

ในปี 2563 (ล้ำนบำท)

เงินสมทบ
(ล้ำนลำท)

4.012

หมำยเหตุ

อย่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

7.414

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
(นายประภัสสร กุหลาบ)
ต้าแหน่ง สถาปนิกช้านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยโยธำ สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
2 งานบริหาร 1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว
∕
∕
∕
ม.ค. 63 เม.ย. 63
การศึกษา
2) ปรับปรุงโรงเรียน
วัดปทุมวนารามฯ
∕
∕
∕
ม.ค. 63 เม.ย. 63
3) ปรับปรุงโรงเรียน
วัดชัยมงคล

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดท้า
(นายวิโรจน์ บุตรดี)
ต้าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

∕

∕

∕

ม.ค. 63 เม.ย. 63

แผนกำรจ่ำยเงิน
เงินนอก
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมำณหรือ

ในปี 2563 (ล้ำนบำท)

เงินสมทบ
(ล้ำนลำท)

หมำยเหตุ

0.395

0.197

-อย่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

0.197

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
(นายประภัสสร กุหลาบ)
ต้าแหน่ง สถาปนิกช้านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลำดับที่

3

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยโยธำ สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
งานบริหาร 4) ปรับปรุงโรงเรียนปลูกจิต
∕
∕
∕
ธ.ค. 63 ก.พ. 63 พ.ค. 63
การศึกษา
5) ปรับปรุงโรงเรียนสวนลุมพินี
∕
∕
∕
∕
พ.ย. 63 ม.ค. 63 เม.ย. 63

งานบริหาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
การศึกษา 6 ชัน (ดาดฟ้า) โรงเรียนสวนลุมพินี
(โครงการต่อเนื่อง

ปี 62 - 64)

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดท้า
(นายวิโรจน์ บุตรดี)
ต้าแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนกำรจ่ำยเงิน
เงินนอก
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมำณหรือ

ในปี 2563 (ล้ำนบำท)

เงินสมทบ
(ล้ำนลำท)

1.549
1.627

23.832

หมำยเหตุ

-อย่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา
ตามสัญญา
-อยู่ระหว่าง
แก้ไข
ใบประมาณ
ราคา

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
(นายประภัสสร กุหลาบ)
ต้าแหน่ง สถาปนิกช้านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
แผนกำรจ่ำยเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
เงินนอก หมำยเหตุ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 ในปี 2563 (ล้ำนบำท) เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
(ล้ำนลำท)
1 ปกครอง
กล้องถ่ายภาพนิ่ง
1 ชุด
∕
∕
∕
∕
มี.ค. 63 มี.ค. 63
0.040
อยู่ระหว่าง
ระบบดิจิตอล แบบ DSLR
เบิกจ่าย
พร้อมอุปกรณ์
2 ปกครอง

3 ปกครอง

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที)

1 เครื่อง

∕

∕

∕

∕

มี.ค. 63

มี.ค. 63

0.017

อยู่ระหว่าง

เบิกจ่าย

∕

∕

∕

∕

มี.ค. 63

มี.ค. 63

0.0089

อยู่ระหว่าง

เบิกจ่าย

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
แผนกำรจ่ำยเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
เงินนอก หมำยเหตุ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 ในปี 2563 (ล้ำนบำท) เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
(ล้ำนลำท)
4 ปกครอง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
1 เครื่อง
∕
∕
∕
∕
มี.ค. 63 มี.ค. 63
0.010
อยู่ระหว่าง
LED สี ชนิด Network
เบิกจ่าย
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
5 ปกครอง

เครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น

1 เครื่อง

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดทา
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

∕

∕

∕

∕

มี.ค. 63

มี.ค. 63

0.018

อยู่ระหว่าง

ตั้งฎีกา

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยกำรคลัง สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
แผนกำรจ่ำยเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
เงินนอก หมำยเหตุ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 ในปี 2563 (ล้ำนบำท) เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
(ล้ำนลำท)
1 บริหารการคลัง จัดซื้อเครื่องคานวณเลข 10 เครื่อง
∕
∕
∕
∕
พ.ย.-62 พ.ย.-62
0.038
ดาเนินการ
ไฟฟ้าแบบมีกระดาษบันทึก
แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดทา
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนงำน
แผนปฏิบัติกำร
แผนกำรจ่ำยเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
ลำดับที่
จำนวน งำนต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
เงินนอก หมำยเหตุ
(หน่วยนับ) ที่ผูกพันงบ ภำยใน
เจำะจง เชิญชวน คัดเลือก
ประกวดรำคำ ลงนำม มีกำรส่งมอบ งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ งบประมำณหรือ
จัดซือ้ จัดจ้ำง
งำน/โครงกำร
รำยกำร
มี (/) ไม่มี (/)
ประมำณปีต่อไป ปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 ในปี 2563 (ล้ำนบำท) เงินสมทบ
(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
(ล้ำนลำท)
1 งานควบคุมอนามัย จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง
∕
∕
∕
∕
มี.ค.-63 มี.ค.-63 0.0043
อยู่ระหว่าง
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
ดาเนินการ
(Ink Tank Printer) 1 เครื่อง

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้จัดทา
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

ลายมือชื่อ ................................................ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (..............................................)
ตาแหน่ง ................................................

แผนงำน

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงำน ฝ่ำยทะเบียน สำนักงำนเขตปทุมวัน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ลักษณะงำน
วิธีกำร
หมำยเหตุ
แผนปฏิบัติกำร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(/)
(/)
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว
งำน
ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะ
จำนวน ต่อเนือ่ ง งำนที่เสร็จ
เฉพำะ ประกำศ

ลำดับ
ที่
งำน/โครงกำร

รำยกำร

1 งานปกครอง ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก และตู้
และทะเบียน เหล็ก 2 บาน
2

3

ชั้นวางวารสาร 5 ชั้น
แบบต่อหัวต่อท้าย
เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

ที่ผูกพัน
งบ ภำยใน จัดซือ้ จัดจ้ำง เจำะจง
(หน่วยนับ)
ประมำณ
ปีต่อไป ปี 2563

9 ตู้

คัดเลือก
เชิญชวน

มี (/)

ไม่มี (/)

แผนกำรจ่ำยเงิน
เงิน
นอก

ประกวด
รำคำ

งบประมำณ
ลงนำม มีกำรส่งมอบ ที่ได้รับอนุมัติ
ในปี 2563
ซือ้ /จ้ำง ในสัญญำ ปี 2563 (ล้ำนบำท)
(เดือน/
ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
พ.ย.-62
ธ.ค.-62 0.0543

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

∕

ธ.ค.-62

∕

∕

∕

∕

มี.ค.63

ธ.ค.-62

งบประ หมำยเหตุ
มำณ
หรือ
เงิน
สมทบ
(ล้ำน
ลำท)
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

0.0023

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

0.0089

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1 ชุด
1 เครือ่ ง

ลายมือชื่อ ............................................................. ผู้จัดทา
ชื่อ (........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................

มี.ค.63

ลายมือชื่อ ....................................................................
ชื่อ (................................................................)
ตาแหน่ง .................................................................

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ายการศึกษา
แผนงาน
ลา
ดับ
ที่

งาน/
โครงการ

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

รายการ

ลักษณะงาน (/)

จานวน
(หน่วยนับ)

งานต่อ
เนื่องที่ผูกพัน
งบประมาณปี
ต่อไป

งานที่เสร็จ
ภายใน
ปี…..….

หมายเหตุ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

วิธีการ
(/)

จัด
ซื้อ

จัด
จ้าง

เฉพาะ
เจาะจง

ประกาศ
เชิญชวน

คัด
เลือก

มี
(/)

ไม่มี
(/)

แผนปฏิบัติการ
ประกาศ
ประกวด
ราคา
ซื้อ/จ้าง
(เดือน/ปี)

แผนการจ่ายเงิน

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา
(เดือน/ปี)

คาดว่าจะ
มีการ
ส่งมอบ
ปี..........
(เดือน/ปี)

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติในปี...........
(ล้านบาท)

1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที)

1 เครื่อง

2563

มี.ค.63

มี.ค.63

มี.ค.63

0.0089

2

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว – ดา) ความเร็ว
20 แผ่นต่อนาที

1 เครื่อง

2563

มี.ค.63

มี.ค.63

มี.ค.63

0.1

ลายมือชื่อ......................................ผู้จัดทา
ชื่อ (................................................)
ตาแหน่ง..............................................

ลายมือชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (................................................)
ตาแหน่ง..............................................

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

หมาย
เหตุ

