
แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

1 รักษาความ ค่าจดัซ้ือชุดผจญเพลิง 2   ชุด      /   /        /  - Apr-62 May-62 160,000.00        

สงบ จ านวน  2  ชุด

 

2 บริหารงาน จดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีส าหรับ 100 ชุด   /  /      /  - Apr-62 Jun-62 105,000.00      

ทัว่ไป นกัเรียน

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

แผนการจ่ายเงินออกแบบหรือวิธีการ แผนปฏิบติัการหมวดค่าครุภณัฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ลกัษณะงาน

  (  /  )

รายการ

ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

   ( / )

เฉพาะแลว้



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

3 บริหารงาน จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 1 คนั    /  /       /  - Dec-61 Jan-62 182,000.00        

ทัว่ไป แบบนัง่ขบั

เก่ียวกบั  

 เคหะและ   

ชุมชน  

  

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562

หมวดค่าครุภณัฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

แผนการจ่ายเงินลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ

เฉพาะแลว้รายการ



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

4 เคหะและ ค่าก่อสร้างอาคารอเนก  1  แห่ง    /   /     /    / Jul-62 Jul-62 Sep-62 1,500,000.00                  -

ชุมชน ประสงคภ์ายในส านกังาน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

    

   

  

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

5 เคหะและ ต่อเติมอาคารนราดิศร  1  แห่ง    /   /     /    / Mar-62 Apr-62 Jun-62 3,000,000.00                  -

ชุมชน บริเวณภายในเทศบาล

ต าบลบา้นกลาง

 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง
  

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ

ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / )



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

6 เคหะและ ปรับปรุงอาคารส านกังาน  1  แห่ง    /   /     /    / Apr-62 May-62 Aug-62 1,250,000.00                  -

ชุมชน กองช่าง ภายในบริเวณ

ส านกังานเทศบาลต าบล

บา้นกลาง  

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง
  

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

7 เคหะและ ค่าก่อสร้างถนน คสล.  1  แห่ง    /   /     /    / Mar-62 Apr-62 Jun-62 1,250,000.00                  -

ชุมชน พร้อมลานจอดรถ คสล.

บริเวณบ่อพกัขยะเทศบาล

ต าบลบา้นกลาง  

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง
  

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562

หมวดค่าครุภณัฑ์

รายการ เฉพาะแลว้

แผนการจ่ายเงินแผนปฏิบติัการ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ



แผนงาน

ล าดบัท่ี

 งานต่อ งานท่ี อิเล็ก ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณท่ี เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จ านวน เน่ืองท่ีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดรั้บอนุมติั ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซ้ือ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สญัญา ปี  2562 ในปี 2562 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2562  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

8 เคหะและ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์  1  แห่ง    /   /     /    / Dec-61 Dec-61 Jun-62  3,032,300.00  

ชุมชน พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลบา้นกลาง แบบตอก

เสาเข็ม ขนาด  81 - 100 คน  

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า       (ลงช่ือ)...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (นายอภิชาติ  เทพชา)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                         ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

                       นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง
  

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  2562
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน


