
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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

1 รักษาความ ค่าจดัซ้ือเรือยนตท์อ้งแบน 1 ล า      /   /     / May-61 Jun-61 Jun-61 430,000.00        

สงบ จ านวน 1  ล า

 

2 รักษาความ ค่าจดัซ้ือชุดผจญเพลิง 2   ชุด      /   /        / Mar-61 Apr-61 Apr-61 160,000.00       

สงบ จ านวน  2  ชุด

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

3 บริหารงาน ค่าจดัซ้ือผา้ใบเตน้ทท์รงโคง้ 12 ผืน    /  /       / Mar-61 Mar-61 Apr-61 145,200.00        

ทัว่ไป จ านวน 12 ผืน

 

4 เคหะและ ค่าก่อสร้างถนน ภายใน   1 แห่ง  /  /     /   / Mar-61 Mar-61 Jun-61 7,900,000.00    
ชุมชน สนามกีฬาเทศบาลต าบล

ไฟฟ้าและ บา้นกลาง หมู่ท่ี  2

ถนน บา้นท่าลอ้ - ศรีค  า

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

แผนการจ่ายเงิน

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561

หมวดค่าครุภณัฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

เฉพาะแลว้

ลกัษณะ

รายการ

ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

5 เคหะและ ก่อสร้างเสริมผิวจราจร  1  แห่ง    /   /   /     / Mar-61 Mar-61 Jun-61 1,000,000.00                  -

ชุมชน แอสฟัลทติ์กคอนกรีต

หมู่ท่ี 6 บา้นสิงห์เค่ิง - หมู่

  ท่ี 8 บา้นแม่ยาก  

6 บริหารงาน จดัซ้ือโต๊ะเกา้อ้ีส าหรับ 100 ชุด   /  /      / Mar-61 Mar-61 Apr-61 130,000.00                   -

ทัว่ไป นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงินลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

7 บริหารงาน จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด    /   /    /     / Mar-61 Mar-61 Apr-61 120,000.00        

ทัว่ไป อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง
  

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

8 เคหะและ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  1  แห่ง    /   /     /    / Jan-61 9,054,300.00    1,017,300.00  เงินสมบท

ชุมชน 12 หอ้งเรียน  แบบตอก จากจ่ายขาด

เสาเข็ม จากเงินสะสม

    คร้ังท่ี 4/60

   1,017,300.00    

   

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปี  2561

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

จะท าสญัญา

ก็ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เขา้มาแลว้เท่านั้น



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

9 เคหะและ ก่อสร้างเสริมผิวจราจร  1  แห่ง    /   /     /    / Nov-60 3,175,200.00     

ชุมชน แอสฟัทลติ์กคอนกรีต

สายบา้นร่องส้าว หมู่ท่ี 7

  ถึงบา้นสิงห์เค่ิง หมู่ท่ี 6  

   

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปี  2561
หมวดค่าครุภณัฑ์ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ

รายการ เฉพาะแลว้

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เขา้มาแลว้เท่านั้น

แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

ลกัษณะงาน วิธีการ 

จะท าสญัญา

ก็ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรร



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

10 เคหะและ ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจร  1  แห่ง    /   /     /    / Nov-60 2,636,200.00      

ชุมชน แอสฟัทลติ์กคอนกรีต  

สายบา้นร่องส้าวหมู่ท่ี 7

  ถึงบา้นประตูโขงหมู่ท่ี 10  

   

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ประจ าปี  2561
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

จะท าสญัญา

ก็ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เขา้มาแลว้เท่านั้น



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

11 เคหะและ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ  1 คนั    /   /     /    / Nov-60 Dec-60 Mar-61  1,990,000.00   

ชุมชน ขนาด 6 ลอ้ แบบเปิดขา้ง   

เททา้ย  

     

   

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

จ่ายจากจ่ายขาดจากเงินสะสมคร้ังท่ี 5 /2560
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

12 แผนงาน จดัซ้ือรถยนตบ์รรทุก  1 คนั    /   /     /    / Nov-60 Dec-60 Mar-61 1,900,000.00      

การศึกษา (ดีเซล) ชนิด 6 ลอ้   

  

     

   

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

จ่ายจากโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  คร้ังท่ี  15/2560  ประจ าปีงบประมาณ  2560
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ 



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

13 แผนงาน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพส์ าเนา 1 เคร่ือง    /   /     /    / Dec-60 Dec-60 Jan-61 130,000.00         

การศึกษา ระบบดิจิตอล   

  

14 แผนงาน ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ออกก าลงั 1 ชุด Oct-60 Oct-60  พ.ย.  60 104,400.00     
 การศึกษา กายกลางแจง้พร้อมติดตั้ง

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

รายการ เฉพาะแลว้

แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

จ่ายจากโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  คร้ังท่ี  15/2560  ประจ าปีงบประมาณ  2560



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

15 แผนงาน ค่าจดัซ้ือสญัญาณไฟระบบ 10 ชุด    /   /     /    / Nov-60 Nov-60 Dec-60  145,000.00      

งบกลาง โซลาร์เซลล ์ ขนาด 300 มม.   

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า ว่าท่ีร้อยตรี...................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)            (วชัระ  กนัแจ่ม)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ       รองนายกเทศมนตรี     ปฏิบติัราชการแทน

                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
จ่ายจากโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  คร้ังท่ี  15/2560  ประจ าปีงบประมาณ  2560

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ แผนการจ่ายเงินออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

16 แผนงาน จา้งก่อสร้างถนน คสล.  1 เส้น    /   /     /    / Jan-61 Feb-61 May-61  2,700,000.00   

เคหะและ และก่อสร้างผิวจราจร   

ชุมชน แอสฟัลทติ์กคอนกรีต บริเวณ  

ถนนเลียบคลองชลประทาน

สาย 2R-16R หมู่ท่ี  4

บา้นสนัป่าฝ้าย

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า    (ลงช่ือ) ........................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)     (นายประสิทธ์ิ  จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

  

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
จ่ายจากจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังท่ี  1/2561  ประจ าปีงบประมาณ  2561

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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

17 แผนงาน ก่อสร้างหอ้งน ้าหอ้งส้วม 2 หอ้ง    /   /     /    / Mar-61 Apr-61 Jul-61  1,400,000.00   

เคหะและ จ านวน  2  หลงั บริเวณ   

ชุมชน ภายในศูนยกี์ฬาและ  

นนัทนาการจามเทวี

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

หมู่ท่ี 2 บา้นท่าลอ้-ศรีค  า

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า    (ลงช่ือ) ........................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)     (นายประสิทธ์ิ  จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

  

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
จ่ายจากจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังท่ี  2/2561  ประจ าปีงบประมาณ  2561

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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

18 แผนงาน ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 23 จุด    /   /     /    / Mar-61 Apr-61 Sep-61  1,980,000.00   

เคหะและ เสาไฟถนน พร้อมโคมไฟ   

ชุมชน LED และโคมไฟก่ิง จ  านวน  

23 จุด พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง

ภายในศูนยกี์ฬาและ

นนัทนาการจามเทวี

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

หมู่ท่ี 2 บา้นท่าลอ้-ศรีค  า

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า    (ลงช่ือ) ........................................................ผูรั้บผิดชอบ
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)     (นายประสิทธ์ิ  จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ                 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
จ่ายจากจ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังท่ี  2/2561  ประจ าปีงบประมาณ  2561

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

19 เคหะและ ค่าก่อสร้างถนน ภายใน   1 แห่ง  /  /     /   / Jun-61 Jul-61 Oct-61 7,900,000.00     

ชุมชน สนามกีฬาเทศบาลต าบล

ไฟฟ้าและ บา้นกลาง หมู่ท่ี  2

 ถนน บา้นท่าลอ้ - ศรีค  า

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า (ลงช่ือ)......................................................................ผูร้ายงาน
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)  (นายประสิทธ์ิ    จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

   

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561  คร้ังท่ี  7/2561  ลงวนัท่ี  31 พฤษภาคม  2561

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

20 เคหะและ ค่าติดตั้งโคมไฟถนน LED  ขนาด   1 แห่ง  /  /     /   / Jun-61 Jul-61 Oct-61 4,800,000.00     

ชุมชน 120 วตัต ์ เสาเหล็กปลายเรียวกลัวา

ไฟฟ้าและ ไนท ์สถานท่ีก่อสร้างบริเวณถนนเลียบ

 ถนน คลองชลประทาน หมู่ท่ี 9 บา้นกลาง

ถึงหมู่ท่ี 4  บา้นสนัป่าฝ้าย

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า (ลงช่ือ)......................................................................ผูร้ายงาน
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)  (นายประสิทธ์ิ    จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

   
แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
จ่ายขาดจากเงินสะสม คร้ังท่ี 3/2561  ประจ าปีงบประมาณ  2561  

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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

21 เคหะและ ค่าปรับปรุงรางระบายน ้า คสล.   1 แห่ง  /  /     /   / Jul-61 Jul-61 Nov-61 1,235,200.00     

ชุมชน (ยกขอบเสมอผิวจราจร) รหสัทาง

 หลวง ลพ. ถ. 13001 หมู่ท่ี 7 บา้น

  ร่องส้าว ถึง หมู่ท่ี 6 บา้นสิงห์เค่ิง

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  ยาว  1,545 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  772.50  ตาราง

เมตร  ต  าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง

จงัหวดัล าพูน

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า (ลงช่ือ)......................................................................ผูร้ายงาน
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)  (นายประสิทธ์ิ    จนัทกลาง)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ใชเ้งินเหลือจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

แบบรายงานแผนปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประงบประมาณ  2561



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  2561 ในปี 2561 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2561  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

22 บริหารงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง  /   /      / Aug-61 Sep-61 Sep-61 126,900.00        

คลงั จ านวน  3  เคร่ือง
 

  

(ลงช่ือ).......................................................ผูจ้ดัท  า (ลงช่ือ)......................................................................ผูร้ายงาน
                   (นางพรศิริ   ศิริสุข)  (นายชิดพงศ ์    เสนะสุทธิพนัธุ์)
            นกัวิชาการพสัดุช านาญการ ปลดัเทศบาล    ปฏิบติัหน้าท่ี

 นายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ  าเภอเมืองล าพูน  จงัหวดัล าพูน
โอนมาตั้งรายการใหม่ งบประมาณประจ าปี  2561  คร้ังท่ี  18/2561  

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) ก าหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



































 


