
ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

1 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 44000 บีทีย ูจ านวน 53,000       เฉพาะเจาะจง 19-ก.ย.-61 49,000         /

1 เคร่ือง 

2 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจง้พร้อมไมค์ จ านวน 1 ชุด 35,000       เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-61 35,000         /

3 จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 8,500         เฉพาะเจาะจง 1-ส.ค.-61 10,000         /

4 ค่าจดัซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ร.10 99,000       เฉพาะเจาะจง 1-ธ.ค.-60 100,000       /

5 จดัซ้ือกล้องวงจรปิดและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง 95,000       เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 120,000       /

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       (นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ)           (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง)

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก - จา่ย

หมายเหตุ



ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

6 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000       เฉพาะเจาะจง 12-ก.ย.-61 30,000.00     /

7 ค่าจดัซ้ือถงัขยะ ขนาดบรรจไุม่น้อยกว่า 200 ลิตร 99,900       เฉพาะเจาะจง 25-ก.ค.-60 100,000.00   /

8 เคหะและ จดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ ขนาด 130 แรงม้า 2,088,500   ประกวดราคา 27-ก.ย.-61 2,100,000.00 /

ชุมชน จ านวน 1 คัน อิเล็กทรอนิกส์

9 เคหะและ โครงการจดัซ้ือเต๊นท์ จ านวน 1 หลัง หมู่ที ่13 24,000       เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-61 24,000.00     /

ชุมชน

10 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2 130,000     เฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-61 130,000.00   /

ชุมชน ด้วยคอนกรีต หมู่ที ่13

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       (นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ)            (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง)

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ



ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

11 เคหะและ โครงการยา้ยถงัประปาหอถงัสูง หมู่ที ่10 130,000     เฉพาะเจาะจง 11-ก.ย.-61 130,000       /

ชุมชน

12 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายกองแจม่ 77,000       เฉพาะเจาะจง 11-ก.ย.-61 77,000         /

ชุมชน ทุม่หนู ม.6

13 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายสมบูรณ์ 26,500       เฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-61 26,500         /

ชุมชน กลอนสลับ  ม.6

14 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายหมื่น ดวงเกศ 26,500       เฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-61 26,500         /

ชุมชน   ม.6

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       ( นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ )          ( นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง )

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ



ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

15 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่3 106,000     เฉพาะเจาะจง 18-ก.ย.-61 106,000       /

ชุมชน

16 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้านจากวัด - 130,000     เฉพาะเจาะจง 16-ส.ค.-61 130,000       /

ชุมชน หนองทม หมู่ที ่2

17 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายขา้งวัดอมัพวนาราม 108,000     เฉพาะเจาะจง 16-ส.ค.-61 130,000       /

ชุมชน หมู่ที ่11

18 เคหะและ โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ ารูปตัว V หมู่ที ่15 130,000     เฉพาะเจาะจง 20-ก.ย.-61 130,000       /

ชุมชน

19 เคหะและ โครงการกอ่สร้างศาลาการเรียนรู้ชุมชนป่าบะโมก 130,000     เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 130,000       /

ชุมชน  หมู่ที ่8

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       (นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ)           (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง)

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ



ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

20 เคหะและ โครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพกัทับด้วย 130,000     เฉพาะเจาะจง 30-ส.ค.-61 130,000.00   /

ชุมชน คอนกรีตทัง้สองฝ่ัง หมู่ที ่12

21 เคหะและ โครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพกัเททับ 130,000     เฉพาะเจาะจง 30-ส.ค.-61 130,000       /

ชุมชน ด้ายคอนกรีต หมู่ที ่13

22 เคหะและ โครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ า หมู่ที ่4 100,000     เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-61 100,000       /

ชุมชน

23 เคหะและ โครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพกัเททับ 45,000       เฉพาะเจาะจง 30-ส.ค.-61 45,000         /

ชุมชน ด้ายคอนกรีตแยกศาลาประชาคม หมู่ที ่5

24 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนคสล.จากบ้านพอ่อบุล โกสุโพธิ์ 130,000     เฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-61 130,000       /

ชุมชน ถงึบ้านแม่บุญเหลือ มาลา หมู่ที ่7

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       ( นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ )           ( นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง )

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ



ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ที่ งาน รายการ จ านวน จดัหาโดย ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไปตาม ไปตาม

โครงการ เงิน(บาท) ใช้วิธี ประกาศ ท าสัญญา ส่งมอบงาน (บาท) หรือเงินสมทบ (บาท) แผน แผน 

25 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยการลง 30,000       เฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-61 30,000         /

ชุมชน หินคลุก  หมู่ที ่4

26 เคหะและ โครงการกอ่สร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนยพ์ฒันา 50,000       เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 50,000         /

ชุมชน เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

27 เคหะและ โครงการกอ่สร้างหลังคาเชื่อมอาคารศูนยพ์ฒันา 50,000       เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 50,000         /

ชุมชน เด็กเล็กบ้านโนนเมือง

28 เคหะและ โครงการกอ่สร้างหลังคาเชื่อมอาคารศูนยพ์ฒันา 50,000       เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 50,000         /

ชุมชน เด็กเล็กวัดอมัพวนาราม

29 เคหะและ โครงการต่อเติมห้องครัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000       เฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-61 50,000         /

ชุมชน วัดอมัพวนาราม

          (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)                                          ผู้รับผิดชอบ

                       (นายทรัพยท์วี  ศรีมุงคุณ)           (นายรุ่งเรือง  ธนปราชญ์เปร่ือง)

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ

หมายเหตุ














