
แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

1 วางแผนงาน จดัซื-อเครืองปรับอากาศ 4 เครือง      /   /        / ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 160,800.00       

สถิติและ ขนาด 30,000 บีทียู

วิชาการ จาํนวน  4  เครือง

 

2 งานสาธารณ จดัซื-อเครืองปรับอากาศ 4 เครือง      /   /        / ม.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 160,800.00       

สุขฯ ขนาด 30,000 บีทียู

 จาํนวน  4  เครือง

ทีดินและสิงก่อสร้าง

ลกัษณะงาน

  (  /  )

รายการ

กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

   ( / )

เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

แผนการจ่ายเงินออกแบบหรือวิธีการ แผนปฏิบตัิการหมวดค่าครุภณัฑ์



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

3 แผนงาน จดัซื-อโต๊ะอาหาร 1 ชุด    /  /       / พ.ค.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 105,000.00       

การศึกษา  

  

4 แผนงาน จดัซื-อโต๊ะและเกา้อี-สาํหรับ 100 ชุด    /  /       / เม.ย.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 130,000.00       

การศึกษา นกัเรียน

  

  

แผนปฏิบตัิการ

เฉพาะแลว้รายการ

แผนการจ่ายเงินลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ

หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู
แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563

หมวดค่าครุภณัฑ์

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

5 แผนงาน จดัซื-อเครืองทาํนํ-าเยน็แบบ  1 ชุด    /  /       / พ.ค.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 146,000.00       

การศึกษา ต่อท่อขนาด 2 ก๊อก

 

    

   

  

 

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

6 เคหะและ ค่าเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์  1  แห่ง    /   /     /    / มี.ค.-62 เม.ย.-62 ก.ค.-63 1,038,000.00                 -

ชุมชน ติกคอนกรีต หมู่ที 2  บริเวณ

คุม้เทวี หมู่ที 2 บา้นท่าลอ้

ศรีคาํ  

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แผนการจ่ายเงิน

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

7 เคหะและ ค่าติดตั-งไฟกิง บริเวณถนน  1  แห่ง    /   /     /    / มี.ค.-62 เม.ย.-62 ก.ย.-63 1,700,000.00                 -

ชุมชน สายบา้นสันป่าฝ้าย 

(หนองเป็ด) หมู่ที 4

  

 

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

8 เคหะและ ค่าก่อสร้างถนน คสล.  1  แห่ง    /   /     /    / มี.ค.-62 เม.ย.-62 ก.ค.-63 1,295,000.00                 -

ชุมชน บริเวณสาํนกัแม่ชี 

หมู่ที  5  บา้นศรีชุม

  

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนการจ่ายเงินแผนปฏิบตัิการ

รายการ เฉพาะแลว้

หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู
แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563

หมวดค่าครุภณัฑ์



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

9 เคหะและ ค่าก่อสร้างรางระบายนํ-า  1  แห่ง    /   /     /    / เม.ย.-63 พ.ค.-63 ก.ค.-63 1,305,000.00                 -

ชุมชน คสล. รูปตวัยมูีฝาปิด

บริเวณหอพกัฮาน่า (ฝัง

อาคารพานิชย)์ หมู่ที 6  

บา้นสิงห์เคิง

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

10 เคหะและ ค่าก่อสร้างรางระบายนํ-า  1  แห่ง    /   /     /    / เม.ย.-63 พ.ค.-63 ก.ค.-63 568,000.00                    -

ชุมชน รูปตวัวี (ดาดลาํเหมือง)

จาํนวน 2 ช่วง หมู่ที 7

บา้นร่องส้าว  

 

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

11 เคหะและ ค่าก่อสร้างรางระบายนํ-า  1  แห่ง    /   /     /    / พ.ค.-63 พ.ค.-63 ก.ค.-63 766,000.00                    -

ชุมชน รูปตวัยมูีฝาปิด บริเวณตั-งแต่

ซอยหอพกัริมทุ่งถึงลาํนํ-า

ร่องส้าว หมู่ที 10 ประตูโขง  

 

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

12 เคหะและ ขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 12  1  แห่ง    /   /     /    / พ.ค.-63 พ.ค.-63 ก.ค.-63 758,000.00                    -

ชุมชน บา้นแจ่มพฒันา

 

  

 

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

13 เคหะและ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 1  แห่ง    /   /     /    / ม.ค.-63 ก.พ.-63 พ.ค.-63  533,000.00     

ชุมชน บริเวณ ซอย 1 (หนา้สถานีตาํรวจนิคม

ลาํพูน) หมู่ที  1  บา้นพญาผาบ

 

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

14 เคหะและ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 พ.ค.-63  690,000.00     

ชุมชน บริเวณถนนสายกลางบา้นท่าลอ้-ศรีคาํ

หมู่ที  2

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / )

รายการ เฉพาะแลว้

กาํหนดคุณ

ลกัษณะ



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

15 เคหะและ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. และเสริม 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 พ.ค.-63  1,018,000.00  

ชุมชน ผิวจราจรแอสคอนกรีต พร้อมปรับปรุง

ฝารางระบายนํ-า  หมู่ที 4 ศรีบุญยนื

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

16 เคหะและ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณ 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 ส.ค.-63  1,975,000.00  

ชุมชน สายทางบา้นสิงห์เคิง หมู่ที 6 ถึง บา้น

ร่องส้าวหมู่ที  7

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

17 เคหะและ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63  513,000.00     

ชุมชน บริเวณจุดเชือมทางหลวงทอ้งถินอบจ.

ลาํพูน ถึงสามแยกทางไปบ่อพกัขยะ

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

18 เคหะและ ขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณภายในพื-นที 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 มิ.ย.-63  755,000.00     

ชุมชน หมู่ที  11  บา้นหอชยั

 

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

19 เคหะและ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก 1  แห่ง    /   /     /    / ก.พ.-63 มี.ค.-63 พ.ค.-63  692,000.00     

ชุมชน คอนกรีต บริเวณ ซอย 3 (ซุ้มประตูใหม่)

ถึง จุดเชือมทางหลวงแผ่นดินหมาย

เลข  1147  หมู่ที 12 บา้นแจ่มพฒันา 

 

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายขาดจากเงินสะสม  ประจาํปีงบประมาณ  2563  ครั- งที  1/2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้



แผนงาน

ลาํดบัที

 งานต่อ งานที อิเลก็ ประกาศสอบ คาดว่าจะ คาดว่าจะมี งบประมาณที เงินนอกงบ หมายเหตุ

งาน จาํนวน เนืองทีผูกพนั เสร็จ จดั จดั สอบ ทรอ ราคา/ประกวด ลงนามใน การส่งมอบ ไดร้ับอนุมตัิ ประมาณหรือ

โครงการ หน่วยนบั งบประมาณ ภายใน ซื-อ จา้ง ราคา นิกส์ มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2563 ในปี 2563 เงินสมทบ

ปี ต่อไป 2563  (  /) (  /) (เดือน/ปี) (เดือน / ปี) (เดือน/ปี)  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

20 เคหะและ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  1  แห่ง    /   /     /    / ม.ค.-63 ก.พ.-63 มิ.ย.-63  5,856,000.00  

ชุมชน บริเวณถนนสายบา้นสันป่า

ฝ้าย-ศรีบุญยนื  

 

 

ทีดินและสิงก่อสร้าง   (  /  )    ( / ) กาํหนดคุณ

ลกัษณะ

รายการ เฉพาะแลว้

แบบรายงานแผนปฏิบตัิการจดัซื-อจดัจา้ง ประงบประมาณ  2563
หน่วยงาน  เทศบาลตาํบลบา้นกลาง  อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวดัลาํพนู

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ   2563
หมวดค่าครุภณัฑ์ ลกัษณะงาน วิธีการ ออกแบบหรือ แผนปฏิบตัิการ แผนการจ่ายเงิน


