
ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก  2 คัน  /  /  /  /  ม.ค. 61  ก.พ.61  เม.ย.61 1,416,600         

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ

 แบบดับเบ้ิลแคบ

2 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  2 เครื่อง  /  /  /  /  -  ม.ค. 61  ม.ค. 61 100,000           

(ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผนตอนาที ขนาดที่กําหนด

เปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา เปนระบบมัลติฟงกชั่น

 เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง

 ยอ-ขยายได

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด  16 เครื่อง  /  /  /  /  ม.ค.61  ก.พ.61 เม.ย.-61 643,200           

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

 ขนาด  30,000 บีทียู

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ

กําหนดคุณลักษณะ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

4 โตะพรอมเกาอี้ (สําหรับกิจกรรม โตะพรอมเกาอี้ (สําหรับกิจกรรมระดับอนุบาล)  30 ชุด  /  /  /  /  -  ม.ค.61  ก.พ.61 135,000           

ระดับอนุบาล) ขาเหลี่ยม หนาโตะกวาง 60x120x50 ซม. ที่นั่ง

กวาง 30x31x32 ซม. พื้นพนักพิง 55 ซม. 

5 ครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการคอม ครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 หอง  /  /  /  /  -  ธ.ค.60  ม.ค.61 450,000           

พิวเตอร ประกอบดวย 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

จํานวน 28 เครื่อง

 2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน

 1 เครื่อง

 3. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร (โตะไมขนาด

600x800x750 มม.) จํานวน 28  ตัว

 4. เกาอี้โครงเหล็ก พนักพิงโครงเหล็ก

จํานวน 28 ตัว

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แผนการจายเงินหมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

6 เครื่องเลนสนามกลางแจง เครื่องเลนสนามกลางแจง ประกอบดวย 1 ชุด  /  /  /  /  -  ม.ค. 61  มี.ค.61 185,000           

1. ชุดบานหรรษา

2. ชุดอุโมงค

3. ชุดสะพาน

4. ชุดชิงชา 2 ที่นั่ง

5. ชุดสไลเดอร จํานวน จํานวน 2 ชุด

 6. มาโยก

7 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร  1 คัน  /  /  /  /  ก.พ.61  มี.ค.61  ก.ค. 61 1,288,000         

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี. หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต มีคอนโซล

หลังคนขับ ปูพ้ืนและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

เปนรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิง สามารถปรับ

เอน นอนไดหลายระดับ เปนราคารวมเครื่องปรับ

อากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

8 เครื่องดนตรีเพื่อใชในวงโยธวาทิต เครื่องดนตรีเพื่อใขในวงโยธวาทิต ประกอบดวย  1 ชุด  /  /  /  /  -  ม.ค.61  มี.ค.61 392,000           

1. อัตโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว

2. เทเนอรแซกโซโฟน  จํานวน 2 ตัว

3. ทรัมเปด จํานวน 4 ตัว

4. ทรอมโบน  จํานวน 2 ตัว

5. ฉาบพาเหรด ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 2 คู

6. กลองสแนร  จํานวน 2 ตัว

9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร 1 คัน  /  /  /  /  ม.ค.61  ก.พ.61  มิ.ย.61 1,237,500         

กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

8,000 กิโลกรัม พรอมกระบะและเครื่องปรับ

อากาศ

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร  1 คัน  /  /  /  /  ก.พ. 61  มี.ค. 61  ก.ค.61 2,250,000         

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ กําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบ

บรรทุกน้ํา จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

12,000 กิโบกรัม เปนราคาพรอมปมและ

อุปกรณ

11 รถเข็นขยะแบบ 2 ลอ รถเข็นขยะ แบบ 2 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา  40 คัน  /  /  /  /  -  ม.ค. 61  มี.ค. 61 352,000           

0.5 ลูกบาศกเมตร 

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

12 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร  1 คัน  /  /  /  /  ม.ค.61  มี.ค.61  ก.ค.61 1,375,000         

กระบอกสูบไมต่ํากวา4,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 105 กิโลวัตต น้ําหนักของ

รถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 8,000 กิโลกรัม

พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ

13 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร  4 คัน  /  /  /  /  ม.ค. 61  มี.ค.61  ก.ย.61 9,920,000         

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี ขนาดแรงมา

ไมต่ํากวา 240 แรงมา แบบอัดทาย ขนาดความ

จุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร

14 รถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ลอ รถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล  2 คัน  /  /  /  /  ม.ค.61  มี.ค.61  ส.ค.61 4,640,000         

ขนาดแรงมาไมต่ํากวา 130 แรงมา แบบถัง

คอนเทนเนอร ขนาดความจุไมนอยกวา 4

ลูกบาศกเมตร

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

15 กอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ  - กอสรางอาคารเมรุเผาศพพรอมเตาเผาศพ  1 แหง  /  /  /  /  ก.พ.61  มี.ค. 61   ก.ค. 61 2,550,000         

(วัดใหมกุดคูณ) แบบไรมลพิษ (วัดใหมกุดคูณ)

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

16 กอสรางถนน คสล.และระบบระบาย  - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม. กวาง 5.00-  1 แหง  /  /  /  /  ก.พ. 61  มี.ค. 61  ส.ค.61 2,065,500         

น้ํา ซอยแจงสนิท 3 7.00 ม. ยาว 230 ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา

1,385 ตร.ม.

 - ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักใน

ผิวจราจรยาว 458 ม.

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

17 กอสรางถนน คสล.และระบบระบาย  - กอสรางถนน คสล.กวาง 1.00-9.40 ม. ยาว  1 แหง  /  /  /  /  ก.พ. 61  มี.ค.61  ก.ย. 61 2,210,000         

น้ํา ซอยอุบล-ตระการ 9 382 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา

1,815 ตร.ม.

 - ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักใน

ผิวจราจร ยาว 772 ม.

  - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

18 กอสรางถนน คสล.และระบบระบาย  - กอสรางถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ําหรือ  1 แหง  /  /  /  /   ก.พ.61  มี.ค.61  ก.ย.61 8,959,000         

น้ําซอยชยางกูร 2 รวมพื้นที่ไมนอยกวา 9,337 ตร.ม.

 - ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. ยาว 1,577 ม.

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

19 กอสรางถนน คสล.และระบบระบาย  - ถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 4.00-9.00 ม.  1 แหง  /  /  /  / ก.พ.-61  มี.ค. 61  ก.ย. 61 6,834,000         

น้ํา ซอยชยางกูร 12 ยาว 842 ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 5,870

ตร.ม.

 - ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิว

จราจร ความยาวรวม 1,680 ม.

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

20 กอสรางถนน คสล.และระบบระบาย  - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม. กวางเฉลี่ย  1 แหง  /  /  /  /  ม.ค. 61  ก.พ. 61  ส.ค. 61 1,785,000         

น้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 9 6.00 ม. ยาว 177 ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา

1,050 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

21 กอสรางถนน คสล. และระบบระบาย  - กอสรางถนน คสล. พรอมระบบระบายน้ํา  1 แหง  /  /  /  /  ก.พ. 61  มี.ค. 61  ก.ย.61 5,015,000         

ถนนชยางกูร (ขางบานเลขที่ 444 และบอพักหรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 3,950

ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อมซอย ตร.ม.

ชยางกูร 6-8)  - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

22 กอสรางถนน คสล. และระบบระบาย  - งานขุดลอกรองดินเดิมพรอมปรับแตง  1 แหง  /  /  /  /   ม.ค. 61  ก.พ. 61  ส.ค.61 4,462,500         

น้ําหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอย จํานวน 2,400 ลบ.ม. 

ธรรมวิถี 1)  - งานถนน คสล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 1,350 

ตร.ม. 

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ

ที่

งาน/โครงการ รายการ จํานวน งานตอเนื่อง งานที่เสร็จ จัดซื้อ จัดจาง เฉพาะ คัดเลือก ประกาศ มี(/) ไมมี(/) ประกาศ คาดวา คาดวาจะ งบประมาณ งบนอก

หนวยนับ ที่ผูกพัน ภายในป เจาะจง เชิญชวน เชิญชวน จะลงนาม มีการสงมอบ ที่ไดรับ งบประมาณ

งบประมาณ 61 ทั่วไป (เดือน/ป) ในสัญญา  ป 2561 อนุมัติในป หรือเงิน

ปตอไป (เดือน/ป) (เดือน/ป) 2561 สมทบ

23 ปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14  - งานรื้อถอนผิวจราจร คสล. เดิม ความหนา  1 แหง  /  /  /  /  ม.ค.61  ก.พ.61  ก.ค.61 1,904,000         

เฉลี่ย 0.15 ม. จํานวน 3,580 ตร.ม.

 - กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม.

จํานวน 3,580 ตร.ม.

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจัดทํา (ลงชื่อ).............................................................................ผูรับผิดชอบ

                   (นางเสาวลักษณ   กันธิยา)

                        หัวหนางานพัสดุ

ที่ดินและสิ่งกอสราง กําหนดคุณลักษณะ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2561

หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

หมวดคาครุภัณฑ ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) ออกแบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน


