
เปน็ไปตาม ไม่เปน็ไปตาม

ล าดับ จ านวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )

ที่ (หน่วยนับ) ใช้วธิี ราคา/ประกวด สัญญา (วนั/เดือน/ป)ี งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

๑ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๗ ต.ค. ๕๗ ๒๕ ธ.ค. ๕๗

และการโยธา ประปาผิวดินขนาด ราคา

ใหญ่ บ้านห้วยฝา

๒ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๗ ต.ค. ๕๗ ๒๕ ธ.ค. ๕๗

และการโยธา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา

บ้านคลองอุดม

๓ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๒๕ ธ.ค. ๕๗ ๒๔ ก.พ. ๕๘

และการโยธา ถนนลูกรังบดอัด ราคา

แน่น  บ้านภูเงิน

(นางสาวอภญิญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป ์ ภโูทสุทธิ)์ ผู้รับผิดชอบ

         นักวชิาการเงินและบญัชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผ้ึง

      หวัหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดค่าครุภณัฑ์

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ผลการด าเนินงาน
การเบกิ - จ่าย

หมายเหตุ

รายการงาน/โครงการ

แผนงาน



เปน็ไปตาม ไม่เปน็ไปตาม

ล าดับ จ านวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )

ที่ (หน่วยนับ) ใช้วธิี ราคา/ประกวด สัญญา (วนั/เดือน/ป)ี งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

๔ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๗ ต.ค. ๕๗ ๒๕ ธ.ค. ๕๗๒๐ ม.ีค. ๕๘ ๕๙๐,๐๐๐         /

และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านโนน

ส าราญ

๕ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๘ ม.ิย. ๕๘ ๗ ก.ค. ๕๘

และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็กบ้านคลองอุดม

ช่วงที ่๑

(นางสาวอภญิญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป ์ ภโูทสุทธิ)์ ผู้รับผิดชอบ

         นักวชิาการเงินและบญัชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผ้ึง

      หวัหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภณัฑ์

 ผลการด าเนินงาน
การเบกิ - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



เปน็ไปตาม ไม่เปน็ไปตาม

ล าดับ จ านวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )

ที่ (หน่วยนับ) ใช้วธิี ราคา/ประกวด สัญญา (วนั/เดือน/ป)ี งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

๖ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๘ ม.ิย. ๕๘

และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านทับช้าง

๗ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๘ ม.ิย. ๕๘

และการโยธา รางระบายน้ า ราคา

บ้านโนนสมควร

(นางสาวอภญิญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป ์ ภโูทสุทธิ)์ ผู้รับผิดชอบ

         นักวชิาการเงินและบญัชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผ้ึง

      หวัหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภณัฑ์

 ผลการด าเนินงาน
การเบกิ - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



เปน็ไปตาม ไม่เปน็ไปตาม

ล าดับ จ านวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )

ที่ (หน่วยนับ) ใช้วธิี ราคา/ประกวด สัญญา (วนั/เดือน/ป)ี งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วนั/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

๘ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๘ ม.ิย. ๕๘

และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านคลองอุดม

ช่วงที ่๒

๙ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๘ ม.ิย. ๕๘

และการโยธา ถนนลูกรังบดอัดแน่น ราคา

บ้านร่องแก่นคูณ

(นางสาวอภญิญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป ์ ภโูทสุทธิ)์ ผู้รับผิดชอบ

         นักวชิาการเงินและบญัชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผ้ึง

      หวัหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภณัฑ์

 ผลการด าเนินงาน
การเบกิ - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ


