
แผนงาน
ลําดับ
ที่ งาน/ รายการ จํานวน งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

โครงการ (หน่วย ที่ผูกพัน เสร็จ ซื้อ จ้าง ราคา กวด  (/)  (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ
นับ) งบประมาณ ภายใน รา ราคา/ สัญญา มอบ ปี อนุมัติในปี หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2558 คา ประกวด (เดือน/ปี) 2558 2558 สมทบ
ราคา (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)
1 เคหะและ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  1 โครง  /  /  /  /  มี.ค. 58  พ.ค. 58  ส.ค. 58 1,318,000

ชุมชน สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ม.2 การ

2 เคหะและ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  1 โครง  /  /  /  /  มี.ค. 58  พ.ค. 58  ส.ค. 58 1,272,000
ชุมชน สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ม.6 การ

ลายมือชื่อ......................................................ผู้จัดทํา ลายมือชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

หมวดค่าครุภัณฑ์ วิธีการ
(/)

ออกแบบหรือ
หรือกําหนด

หมายเหตุ

คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลักษณะงาน
(/)



แผนงาน
ลําดับ
ที่ งาน/ รายการ จํานวน งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

โครงการ (หน่วย ที่ผูกพัน เสร็จ ซื้อ จ้าง ราคา กวด  (/)  (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ
นับ) งบประมาณ ภายใน ราคา ราคา/ สัญญา มอบ ปี อนุมัติในปี หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2558 ประกวด (เดือน/ปี) 2558 2558 สมทบ
ราคา (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ 1  /  /  /  /  ต.ค. 57  ธ.ค. 57  มิ.ย. 58 1,524,000 อุดหนุน

พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน โครงการ เฉพาะกิจ
โนนทรายคํา หมู่ 7 ปี 2557

2 โครงการก่อสร้างถนน 1  /  /  /  /  ธ.ค. 57  ม.ค. 58  เม.ย. 58 1,062,500 เงินอุดหนุน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ ทั่วไป
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตามยทธ
ม.3, ม.5,ม. 11 ศาสตร์ 

พ.ศ. 2557

เฉพาะแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) คุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

ออกแบบหรอื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ หรือกําหนด



แผนงาน
ลําดับ
ที่ งาน/ รายการ จํานวน งานต่อเนื่อง งานที่ จัด จัด สอบ ประ มี ไม่มี ประกาศ คาดว่าจะ คาดว่าจะ งบประมาณ เงินนอก

โครงการ (หน่วย ที่ผูกพัน เสร็จ ซื้อ จ้าง ราคา กวด  (/)  (/) สอบ ลงนามใน มีการส่ง ที่ได้รับ งบประมาณ
นับ) งบประมาณ ภายใน รา ราคา/ สัญญา มอบ ปี อนุมัติในปี หรือเงิน

ปีต่อไป ปี 2558 คา ประกวด (เดือน/ปี) 2558 2558 สมทบ
ราคา (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

(เดือน/ปี)
1 รักษา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  1 คัน  /  /  /  /  มี.ค. 58  พ.ค. 58  ส.ค. 58 669,700

ความสงบ บาท
ภายใน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (/) (/) คุณลักษณะ

เทศบาลตําบลบัวสว่าง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

ออกแบบหรอื

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ

เฉพาะแล้ว

หรือกําหนด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2558


