
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ลําดับ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )
ที่ (หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ปี) งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท)

๑ อุตสาหกรรม โครงการปรับเกรดซ่อม ๑ เจาะจง ๒๗ พ.ย. ๖๐ ๒๖ ธ.ค.๖๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๑๒๔,๒๐๐
และการโยธา แซมผิวจราจรถนนลูกรัง ราคา

ม.๑๐

๒ อุตสาหกรรม โครงการปรับเกรดซ่อม ๑ เจาะจง ๒๖ พ.ย.๖๐ ๒๖ ธ.ค.๖๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๒๑,๐๐๐
และการโยธา แซมผิวจราจรถนนลูกรัง ราคา

ม.๙

(นางสาวอภิญญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) ผู้รับผิดชอบ
         นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง

      หัวหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ผลการดําเนินงาน

การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ
รายการงาน/โครงการ

แผนงาน



เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ลําดับ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )
ที่ (หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ปี) งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท)

๓ อุตสาหกรรม โครงการปรับเกรดซ่อม ๑ เจาะจง ๒๖ พ.ย.๖๐ ๒๖ ธ.ค.๖๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๒๓,๐๐๐         /
และการโยธา แซมผิวจราจรถนนลูกรัง ราคา

ม.๑๓

๔ อุตสาหกรรม โครงการปรับเกรดซ่อม ๑ เจาะจง ๒๖ พ.ย.๖๐ ๒๖ ธ.ค.๖๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๑๒,๐๐๐         /
และการโยธา แซมผิวจราจรถนนลูกรัง ราคา

ม.๕

(นางสาวอภิญญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) ผู้รับผิดชอบ
         นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง

      หัวหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

 ผลการดําเนินงาน
การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ลําดับ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )
ที่ (หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ปี) งบแระมาณ งบประมาณ

ราคา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท)

๖ อุตสาหกรรม โครงการปรับเกรดซ่อม ๑ เจาะจง ๒๖ พ.ย.๖๐ ๒๖ ธ.ค.๖๐ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๑๔,๘๐๐
และการโยธา แซมผิวจราจรถนนลูกรัง ราคา

ม.๑๐

๗ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ ประกวด ๒๖ ก.ค.๖๐ ๑๗ ส.ค.๖๐๑๑ พ.ย. ๖๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐
และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา

บ้านคลองอุดม ม.๑

(นางสาวอภิญญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) ผู้รับผิดชอบ
         นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง

      หัวหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

 ผลการดําเนินงาน
การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ลําดับ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )
ที่ (หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ปี) งบประมาณ งบประมาณ

ราคา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท)

๘ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ เจาะจง ๖ ธ.ค.๖๐ ๖ ธ.ค.๖๐ ๐๔ ม.ค. ๐๔ ๔๔๙,๐๐๐
และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านภูเงิน
ม.๑๑

๙ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ เจาะจง ๖ ธ.ค.๖๐ ๖ ธ.ค.๖๐ ๐๔ ม.ค. ๐๔ ๔๔๙,๐๐๐
และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านภูเงิน
ม.๑๐

(นางสาวอภิญญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) ผู้รับผิดชอบ
         นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง

      หัวหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

 ผลการดําเนินงาน
การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ



เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม
ลําดับ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งสอบ เงิน เงินนอก แผน  ( / ) แผน  ( / )
ที่ (หน่วยนับ) ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ปี) งบประมาณ งบประมาณ

ราคา (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท)

๘ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ เจาะจง ๑๑ ธ.ค.๖๐ ๙ มิ.ย.๖๑ ๒๓ ส.ค. ๐๔ ๕,๘๐๐,๐๐๐
และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านคลองอุดม
ม.๑

๙ อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง ๑ เจาะจง ๑๒ ธ.ค.๖๐ ๒๙ มิ.ย.๖๑ ๒๐ ก.ย. ๐๔ ๕,๓๕๐,๐๐๐
และการโยธา ถนนคอนกรีตเสริม ราคา

เหล็ก บ้านคลองอุดม
ม.๑๕

(นางสาวอภิญญา  สารขันธ์) ผู้ตรวจสอบ (นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์) ผู้รับผิดชอบ
         นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาราชการแทน          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง

      หัวหน้าส่วนการคลัง

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์
 ผลการดําเนินงาน

การเบิก - จ่าย

หมายเหตุ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งาน/โครงการ รายการ


