แบบ ๑

แบบรายงานแผนปฏฏิบบัตฏิการจบัดซซซื้อจบัดจจ้าง ประจจาปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณของสจานบักงานสวบัสดฏิการและคคจ้มครองแรงงานจบังหวบัดประจวบคคีรคีขบันธธ

แผนงลำน
ลลลำดด
บ
ททท
งลำน/
โครงกลำร
(๑)
๑
๒
๓
๔

(๒)
ครคุภดณฑฑ
สลลำนดกงลำน
ครคุภดณฑฑ
สลลำนดกงลำน
คน่น่ลำวดสดคุ
สลลำนดกงลำน
คน่ลำวดสดคุ
สลลำนดกงลำน

ออกแบบ
หรรือ
ววิธทกลำร
กลลำหนด
หมลำยเ
ลดกษณะงลำน (/) (กลำรบดนททึกขด้อมมูลในระบบ
คคุณ
แผนปฏวิบดตวิกลำร
งบประมลำณทททไดด้รดบจดดสรร
หตคุ
e-GP) (/)
ลดกษณะ
เฉพลำะ
แลด้ว
ประ ววิธอท นรืท ๆ
งลำนตน่อ งลำนททท
กวด โปรด
เนรืทองททท เสรร็จ
กลลำหนด รลำยงลำน ประกลำศ ประกลำศ รลำยงลำน
จดด จดด รลำคลำ ระบคุใน มท ไมน่มท
ทลลำ
รลำยกลำร
จลลำนวน ผมูกพดนงบ ภลำยใน
รลำคลำ ขอซรืซื้อขอ รน่ลำง
จดดซรืซื้อ ผลจดดซรืซื้อ
ซรืซื้อ จด้ลำง e- ชน่อง (/) (/)
สดญญลำ
(หนน่วย ประมลำณ ปปี
กลลำง
จด้ลำง
TOR จดดจด้ลำง จดดจด้ลำง
Biddi หมลำย
นดบ) ปปีตน่อไป ๒๕๖๒
ng เหตคุ
(๓)
(๔)
(๕)
(๕) (๖) (๖) (๖) (๖) (๗) (๗) (๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓) (๑๔)
มน่ลำนปรดบแสง

ชคุด

ธ.ค.๖๒

ธ.ค.๖๒

ชคุดโทรทดศนฑกลด้อง
วงจรปปิด

ชคุด

ธ.ค.๖๒

ธ.ค.๖๒

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒
ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

คน่ลำวดสดคุคอมพวิวเตอรฑ

กลน่อง

คน่ลำวดสดคุสลลำนดกงลำน

ครดซื้ง

๕

๖

๗

๘
๙

คน่น่ลำวดสดคุ
สลลำนดกงลำน คน่ลำเปลททยนยลำงรถยนตฑ

คดน

มท.ค.๖๒

มท.ค.๖๒

ครดซื้ง

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

คน่ลำตวิดตดซื้งโปรแกรม
คอมพวิวเตอรฑระบบ
ปฏวิบดตวิกลำร Window
๑๐ และชคุดโปรแกรม
Microsoft Office

ชคุด

มท.ค.๖๒

มท.ค.๖๒

คน่ลำซน่อมเครรืทองถน่ลำย
เอกสลำร

ครดซื้ง

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

คน่ลำซน่อมแซมและบลลำรคุง
รดกษลำรถยนตฑ

ครดซื้ง

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

ต.ค.๖๑ ก.ย.๖๒

ครดซื้ง

มท.ค.๖๒

มท.ค.๖๒

ครดซื้ง

มท.ค.๖๒

มท.ค.๖๒

คน่น่ลำวดสดคุ
สลลำนดกงลำน คน่ลำวดสดคุงลำนบด้ลำน
งลำนครดว
คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร
คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร
คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร

๑๐

คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร

๑๑

คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร

ซน่อมแซมและเปลททยน
อคุปกรณฑไฟฟฟ้ลำบรวิเวณ
อลำคลำรภลำยใน
สลลำนดกงลำน (ชดซื้น ๒)
งลำนซน่อมแซมทลำสท
อลำคลำรสลลำนดกงลำน
(ภลำยนอก)

๑๒

คน่ลำจด้ลำง
เหมลำ
บรวิกลำร

คน่ลำจด้ลำงเหมลำบรวิกลำร
ลอกทน่อ (รลำง)
ระบลำยนลซื้ลำ

คน่ลำวดสดคุ
คน่ลำสรืทอประชลำสดมพดนธฑ
๑๓ สลลำนดกงลำน
(เสรืซื้อกทฬลำคอกลม)

ครดซื้ง

มท.ค.๖๒

มท.ค.๖๒

ตดว

เม.ย.๖๒

เม.ย.๖๒

ลลำยมรือชรืทอ………………………………………..ผมูด้ตรวจสอบ
(นลำงสลำวศรดยวรรณ นลำคทดทง)
นดกจดดกลำรงลำนทดทวไปชลลำนลำญกลำร

ลลำยมรือชรืทอ…………………………………………ผมูรด้ ดบผวิดชอบ
(นลำงสคุฐวิษลำ ยดงมทมลำก)
เจด้ลำพนดกงลำนแรงงลำนชลลำนลำญงลำน

คลลำอธวิบลำยววิธกท ลำรกรอก
แบบรลำยงลำนแผนปฏวิบดตวิกลำรจดดซรืซื้อจดดจด้ลำง
……………………………………..
ชน่องททท (๑)
ชน่องททท (๒)

ใหด้เรทยงลลลำดดบตลำมควลำมสลลำคดญ หรรือควลำมเรน่งดน่วนของงลำน/โครงกลำร
ใหด้ระบคุชรืทอแผนงลำน งลำน/โครงกลำร ตลำมททกท ลลำหนดไวด้ในเอกสลำรงบประมลำณ รลำยจน่ลำย
ประจลลำปปี
ชน่องททท (๓)
ใหด้ระบคุประเภทงบรลำยจน่ลำย ตลำมหลดกกลำรจลลำแนกประเภทรลำยจน่ลำยตลำมงบประมลำณ
และรลำยละเอทยดของพดสดคุ หรรืองลำนทททจะดลลำเนวินกลำรตลำมทททกลลำหนดไวด้ในแผนควลำม
ตด้องกลำรครคุภณ
ด ฑฑ และสวิทงกน่อสรด้ลำง
ชน่องททท (๔)
ใหด้ระบคุจลลำนวนหนน่วยนดบ เชน่น รลำยกลำร เครรืทอง ชคุด เปป็นตด้น
ชน่องททท (๕) ถทึงชน่องททท (๗) ใหด้ทลลำเครรืทองหมลำย / ลงในชน่องทททตด้องกลำรตลำมสภลำพขด้อเทร็จจรวิงหรรือตลำมทททประมลำณ
กลำรไวด้
ชน่องททท (๘) ถทึงชน่องททท (๑๓) ใหด้ระบคุเดรือน และปปีพ.ศ. ทททคลำดวน่ลำจะดลลำเนวินกลำรใหด้ใกลด้เคทยงกดบควลำมเปป็นไปไดด้มลำก
ทททสดคุ
ชน่องททท (๑๔)
ใหด้ระบคุรลำยละเอทยดตน่ลำง ๆ ทททตด้องกลำรแจด้งใหด้ทรลำบเพวิทมเตวิม หรรือในกรณทมทขด้อมมูลททท
แตกตน่ลำง
หรรือมวิไดด้กลลำหนดหดวขด้อไวด้ในแบบรลำยงลำนแผนปฏวิบดตวิกลำรจดดซรืซื้อจดดจด้ลำง
ผมูด้จดด ทลลำ
หมลำยถทึง เจด้ลำหนด้ลำทททททไดด้รดบมอบหมลำยจลำกผมูรด้ ดบตรวจใหด้จดดทลลำแผนปฏวิบดตวิกลำรจดดซรืซื้อ
จดดจด้ลำง
ผมูรด้ ดบผวิดชอบ
หมลำยถทึง ผมูด้รดบตรวจตลำมควลำมในประกลำศคณะกรรมกลำรตรวจเงวินแผน่นดวินเรรืทองกลำร
จดดทลลำแผนปฏวิบดตกวิ ลำรจดดซรืซื้อจดดจด้ลำง พ.ศ. ๒๕๔๖
……………………………………

