ประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลเมืองหนองสำโรง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายจันทบาล อายุวัฒน์)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองหนองสำโรง (£๖๕๐๔๐00๓๕0๔) ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใหม่

เดิม

คาดว่าจะ

คาดว่าจะ
ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประกาศ

โครงการ

จัด ซื้อ จัด

(บาท)

จ้าง

งบประมาณ
ประกาศจัด

ชื่อโครงการ

โครงการ

ชื้อจัดจ้าง

(บาท)
(เดือน/ปี)

(เดือน/ปี)

โครงการก่อสร้างวางท่อ

โครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายนํ้า คสล.Dia

ระบายนํ้า คสล.Dia

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ

พักสำเร็จรูปและขยายผิว

พักสำเร็จรูปและขยายผิ.ว

จราจร สายซอยรจนา

จราจร สายซอยรจนา

๔(ซ้ายทาง)ชุมชนทุ่ง

๔(ซ้ายทาง)ชุมชนทุ่ง

สวรรค์-ศรีปัญญา หมู๑
่

สวรรค์-ศรีปัญญา หมู๑
่

ตำบลบ้านเลื่อม เพื่อจ่าย

ตำบลบ้านเลื่อม เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างวางท่อ

เป็นค่าก่อสร้างวางท่อ

ระบายนํ้า คสล.Dia

ระบายนํ้า คสล.Dia

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ

๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อ

พักสำเร็จรูป และขยาย

พักสำเร็จรูป และขยาย
ผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐

ผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐

๖๑๕,000.00 0๔/๒๕๖๕

๖๑๕,000.00 ๐๓/๒๕๖๕

๑.
เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐

เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า ๕๘๐.๐๐ ตาราง

กว่า ๕๘๐.๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบแปลน

เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองหนอง

เทศบาลเมืองหนอง

สำโรง ตั้งจ่ายจากเงิน

สำโรง ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎ

อุดหนุนทั่วไป (ปรากฎ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่ม

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่ม

เดิม เปลี่ยนแปลงแกไข

เติม เปลี่ยนแปลงแก้โข

ครั้งที ๖/๒๕๖๔ ลำดับที่

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลำดับที่

๘๕ หน้า ๒๐)

๘๕ หน้า ๒๐)

เทม

เดม

คาดว่าจะ
คาดว่าจะ

ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ประกาศ

โครงการ

จัดซื้อจัด

(บาท)

จ้าง

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

ประกาศจัด

โครงการ

ซื้อจัดจ้าง

(บาท)
(เดือน/ปี)

(เดือน/ปี)

โครงการปรับปรุงผิว

โครงการปรับปรุงผิว

จราจรลาดยาง สายซอย

จราจรลาดยาง สายซอย

ศรีประสาท ชุมชน

ศรีประสาท ชุมชน

โนนลัง ม.๑ ตำบลบ้าน

โนนลัง ม.๑ ตำบลบ้าน

เลื่อม เพื่อจ่ายเป็นค่า

เลื่อม เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงผิวจราจร

ปรับปรุงผิวจราจร

ลาดยางกว้าง

ลาดยางกว้าง

๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว

๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว

๓๑๓.๐๐ เมตร หนา

๓๑๓.๐๐ เมตร หนา

๐.๐๔ เมตรพื้นที่ลาดยาง

๐.๐๔ เมตรหื้นที่ลาดยาง

โม่น้อยกว่า ๑,๘๒๘.๐๐

โม่น้อยกว่า ๑1๘๒๘.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบ

ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาลเมือง

แปลนของเทศบาลเมือง

หนองสำโรง ตั้งจ่ายจาก

หนองสำโรง ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้(ปรากฎใน

เงินรายไต้(ปรากฎใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่ม

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่ม

เติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลำดับที่

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลำดับที่

๖๓ หน้า ๑๕

๖๓ หนา ๑๕

โครงการจ้างที่'ปรึกษา

โครงการจ้างที่ปรึกษา

ความเหมาะสมระบบ

ความเหมาะสมระบบ

รวบรวมนํ้าเสีย เพื่อ

รวบรวมนํ้าเสีย เพื่อ

เชื่อมท่อจากบ้านเรือน

เชื่อมท่อจากบ้านเรือน

เข้าระบบรวบรวมนํ้าเสีย

เข้าระบบรวบรวมนํ้าเสีย

ระยะที่ ๑ ครอบคลุม

ระยะที่ ๑ ครอบคลุมฺ

๓.

๖๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๕

๖๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๕

๒.

พื้นที่เทศบาลเมืองหนอง

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔

พื้นที่เทศบาลเมืองหนอง

สำโรง จังหวัดอุดรธานี

สำโรง จังหวัดอุดรธานี

(ปรากฎในแผนพัฒนา

(ปรากฎในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -

๒๕๖๕ หนำ ๑๔๐ ตง

๒๕๖๕ หน้า ๑๔๐ ตั้ง

จ่ายรายการใหม่)

จ่ายรายการใหม่)

๒1๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๕

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่จัดซื้อ/จัด ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จ้างโดยประมาณ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

(บาท)

(เดือน/ปี)

๓,๓๒๖,๗๗๐

เม.ย.๖๕-ก.ย.๖๕

กองช่าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
เงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วงเงินที่จัดซื้อ/จัด ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จ้างโดยประมาณ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

(บาท)

(เดือน/ปี)

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
๑

โครงการจ้างจัดทำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขนาดไม่น้อยกว่า

๑๖๔,๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔๓๖,๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑๐๐๐ วัตต์ แบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

๒

จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าร์เซล พร้อมอุปกรณ์ระบบออนกริด ๑๐ กิโลวัตต์

บนหลังคาที่จอดรถ จำนวน ๑ ชุด

