
ชือ่โครงการ
(โครงการในขอ้บัญญัตทิีผ่่านสภาแลว้) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน(ตอ่วนั) การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

1 โครงการประชาคมชุมชนเพือ่จดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 30,000 หจก.เพือ่นเรียน 2,765 ก.พ.61 90  - 1 2,765 เม.ย.61
2 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต้ัง 30,000
3 โครงการขบัเคล่ือนระบบเกษตรอนิทรียต์ามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 20,000
4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 10,000
5 โครงการพนักงานส่วนต าบลจติอาสาพัฒนาท้องถิน่ 5,000 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
6 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั พรบ.ขา่วสาร 5,000
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมน าพัฒนาคุณภาพชีวิตเบิกบานท างานเป็นสุข 30,000
8 โครงการวันท้องถิน่ไทย 20,000 0
9 ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ร.10 100,000 ร้านร่ ารวย 99,000 19 ต.ค. 60 3  - 1 99,000 21 ต.ค. 60
10 กล้องวงจรปิด 120,000 ด าเนินการแล้วอยูร่ะหว่างเบิกจา่ย
11 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี 250,000 หจก.ครีเอทีฟแมพ็ 160,000 17 พ.ย. 60 90  - 1 160,000 17-ม.ค.-61
12 โครงการจดัฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 20,000
13 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละวันสงกรานต์ 7 วันอนัตราย 100,000 ด าเนินการแล้วอยูใ่นระหว่างเบิกจา่ย

14 โครงการจดักจิกรรมวันอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลพลเรือน 20,000 ด าเนินการแล้วอยูร่ะหว่างเบิกจา่ย
15 โครงการต้ังจดุตรวจหมูบ่้านเพือ่เฝ้าระวังยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน 70,000
16 โครงการทอดเทียนพรรษาและเขา้วัดปฏบิัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 50,000
17 ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมร่วมงานกาชาดประจ าปีจงัหวัดหนองบัวล าภู 80,000 น.ส.ชมพกานต์ ขนัติกรม 77,800 16 ม.ค. 61 3  - 1 77,800 18-ม.ค.-61
18 โครงการจดักจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ 80,000 นายนิยม มาลี 53,250 12 ม.ค. 61 1  - 1 53,250 13-ม.ค.-61
19 โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 50,000 ด าเนินการแล้วอยูร่ะหว่างเบิกจา่ย
20 โครงการกฬีาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง อปท. 40,000

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)



ชือ่โครงการ
(โครงการในขอ้บัญญัตทิีผ่่านสภาแลว้) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน(ตอ่วนั) การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

21 โครงการร่วมสืบสารประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี อ าเภอนากลาง ประจ าปี 2561

25,000 0

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,000 นายสมาน คนว่อง 48,245 18 ม.ีค. 61 3  - 1 48,245 20-ม.ีค.-61
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหารสถานศึกษา 523,600
24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหาร ศพด.) 1,509,200 นางพัชรินทร์ แสนฤชา 341,640 2 ต.ค. 60  - 1 341,640
25 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 1,591,200 สหกรณ์โคนนมวงัน้ าเยน็ จ ากดั 547,775.36 2 ต.ค. 60  - 1 547,775.36
26 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 640,640 สหกรณ์โคนนมวงัน้ าเยน็ จ ากดั 212,641.44 2 ต.ค. 60  - 1 212,641.44
27 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 44,000 บีทีย ูศพด.โนนเปรมชัย 49,000
28 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง ศพด.ภพูระ 8,600
29 เคร่ืองเสียงกลางแจง้ 1 ชุด พร้อมไมค์ ศพด.ภพูระ 35,000
30 โต๊ะหมูบู่ชา หมู่9 10,000
31 โครงการกอ่สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.สามคัคีธรรม 50,000
32 โครงการกอ่สร้างหลังคาเชื่อมอาคาร ศพด.บ้านโนนเมอืง 50,000
33 โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.วัดอมัพวนาราม 50,000
34 โครงการต่อเติมหอ้งครัว ศพด.บ้านโนนผักหวาน 50,000
35 อดุหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ. 3,184,000 โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 1,628,000 2 ต.ค. 60  - 1 1,628,000
36 อดุหนุนอ าเภอนากลางตามโครงการจดัขบวนแหใ่นงาน สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

กาชาดจงัหวัดหนองบัวล าภู
24,000

37 อดุหนุนโรงเรียนในเขต อบต.โนนเมอืง ด้านกจิกรรมการศึกษา/กจิกรรมกฬีา 100,000 ร.ร.ภพูระโนนผักหวาน 100,000 1 พ.ย. 60 1  - 1 100,000 1-พ.ย.-60
38 อดุหนุนกจิกรรมเหล่ากาชาดจงัหวัดหนองบัวล าภู 24,000
39 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 150,000

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)



ชือ่โครงการ
(โครงการในขอ้บัญญัตทิีผ่่านสภาแลว้) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน(ตอ่วนั) การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

40 อดุหนุนอ าเภอนากลางตามโครงการน้ าใจช่วยกาชาด 5,000
41 ค่าทิง้ขยะนอกสถานที่ 200,000 เทศบาลต าบลนากลาง 96,277.35 2 ต.ค. 60  - 1 96,277.35
42 โครงการคัดแยกขยะ 20,000 อยรูะหว่างด าเนินการ
43 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 อยรูะหว่างด าเนินการ
44 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทางการแพทยฉ์กุเฉนิ 120,000
45 เคร่ืองปรับอากาศ 30,000
46 จดัซ้ือถงัขยะ 100,000
47 โครงการจดัฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้ติด

เชื้อและผู้ด้อยโอกาส
40000

48 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (รดน้ าขอพรผู้สูงอาย)ุ 150,000
49 โครงการก าจดัวัชพืชล าน้ ามอ 80,000
50 โครงการจดัซ้ือเต๊น จ านวน 1 หลัง หมทูี ่13 24,000
51 โครงการยา้ยหอถงัประปาหอถงัสูง หมูท่ี ่10 130,000
52 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายกองแจง่ ทุม่หนู หมูท่ี ่6 77,000
53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมบูลย ์กลอนสลับ หมูท่ี ่6 26,500
54 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายหมืน่ ดวงเกศ หมูท่ี ่6 26,500
55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน จากบ้านนายบุญยงั ศรีสุข ถงึ บ้านนาย

บุญส่ง สากลุ หมูท่ี ่14
130,000

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน ถนนหอน้ าประปาถงึบ้านนายสว่าง ไม้
หนองกอย หมูท่ี ่3

106,000

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบ่้าน จากวัดถงึหนองทม หมูท่ี ่9 130,000

โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)



ชือ่โครงการ
(โครงการในขอ้บัญญัตทิีผ่่านสภาแลว้) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน(ตอ่วนั) การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
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58 โครงการกอ่สร้างฝ้ายน้ าล้นล าหว้ยแคนตอนต้น หมูท่ี ่11 130,000
59 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ ารูปตัววี หมูท่ี ่15 130,000
60 โครงการกอ่สร้างศาลาการเรียนรู้ชุมชนป่าบะโมก หมูท่ี ่8 130,000
61 โครงการขยายไหล่ทาง ลงท่อพร้อมบ่อพักทับด้วยคอนกรีต ทัง้ 2 ฝ่ัง จากบ้านพ่อเสน โพธิ์อดุม -

 บ้านนางบัวลอง กะลาม หมูท่ี ่12
130,000

62 โครงการขยายไหล่ทาง ลงท่อพร้อมบ่อพักทับด้วยคอนกรีต หมูท่ี ่13 130,000
63 โครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ า หมูท่ี ่4 100,000
64 โครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพักเททับด้วยคอนกรีต ถนนแยกศาลาประชาคมหมูท่ี ่5 

ขา้งบ้านพ่อประสิทธิ์ ทุมสิงห ์ถงึ บ้านนางละมลู จวิ ขา้งศาลาประชาคม ถงึบ้านนายวัง จวิ หมูท่ี่
 5

45,000

65 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่ออบุล โกสุโพธิ์ถงึ บ้านแมบุ่ญเหลือ มาลา 
หมูท่ี ่7

130,000

66 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยการลงหนิคลุก จากนานายขวัญชัย กนิบุญถงึ นานาย
ทองหลาง ค าแกว้ หมูท่ี ่4

30,000

67 โครงการไฟฟ้าแรงสูงเพือ่การเกษตร บ้านโนนสง่าถงึบ้านโนนสวรรค์ หมูท่ี ่5 80,000
68 โครงการไฟฟ้าเพือ่การเกษตร โนนชัยศรีถงึโนนสวรรค์ จากบ้านพ่ออดุร ยอดตา ถงึ สุดเขต อบต.

โนนเมอืง หมูท่ี ่12
130,000

69 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านพร้อมลงท่อขนาด 30*100 จ านวน 7 
ท่อน

130,000

70 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 11,600,000 ผู้สูงอาย ุต.โนนเมอืง 5,139,400 2 ต.ค. 60  - 1 5,139,400
71 เบีย้ยงัชีพผู้พิการ 3,364,800 ผู้พิการ ต.โนนเมอืง 1,067,200 2 ต.ค. 60  - 1 1,067,200
72 เบีย้ยงัชีพผู่ป่วยเอดส์ 108,000 ผู้ติดเชื้อ ต.โนนเมอืง 51,000 2 ต.ค. 60  - 1 51,000

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)



ชือ่โครงการ
(จา่ยขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

1 โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน      ขนาดกว้าง  1 เมตร   ยาว 570 ม. 300,000         หจก.ภพูระวัสดุกอ่สร้าง 300,000 19 ม.ีค. 61 30 1 300,000        19-เม.ย.-61
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรโดยการลงหนิคลุกสายโนนเปรมชัย -โนนงาม  ขนาด

กว้าง 5 เมตร  ยาว  2,000 เมตร
150,000         

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการลาดยางภายในหมูบ่้าน  จ านวน 2  สาย   ( 
สายที ่1 กว้าง 4 เมตร  ยาว  83 เมตร      สายที ่ 2  กว้าง  4  เมตร   ยาว  185  เมตร )

300,000         

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  สายโนนไหม - โนนศิลาเหนือ  ขนาดกว้าง  6  เมตร 
 ยาว  178   เมตร

300,000         

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าบ้านนายบุญเลิศ  ขวาชุย   ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 7 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า 1 จดุ

20,000           

6 โครงการขยายไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร โดยวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  และเทคอนกรีต  
ยาว  240  เมตร

280,000         

7 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  ต้างค า - ตะเคียนทอง  โดยการลงหนิคลุก  ขนาดกว้าง  
5  เมตร  ยาว   1,400  เมตร

300,000         

8
โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 สาย (สายที ่1 กว้าง 4 
เมตร  ยาว  200 เมตร  สายที ่2 กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร)

300,000         

9 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ ารูปตัว  U     ตามแบบ  อบต.โนนเมอืง   ก าหนด   ยาว  160   เมตร 300,000         
10 โครงการกอ่สร้าง ประปาหอถงัสูงรูปทรงลูกบอล พร้อมเชื่อมท่อระบบประปา  ขนาด 2 นิว้  ยาว

  80  เมตร
350,000         

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู



ชือ่โครงการ
(จา่ยขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

11 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโนนเปรมชัย-หว้ยโจด  โดยการลงหนิคลุก   ขนาดกว้าง 5 
เมตร  ยาว  3,600  เมตร

300,000         

12

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน  จ านวน 2 สาย  พร้อมลงท่อ 1 จดุ 
(สายที ่1 กว้าง 4 เมตร ยาว 88  เมตร     สายที ่ 2 -กว้าง  3  เมตร  ยาว  160  เมตร  พร้อม
ลงท่อ 0.30 x 1.00 ม.  จ านวน  6  ท่อน  )

450,000         

13 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยการลงหนิคลุก  สายโนนชัยศรี  - โนนงาม   ขนาดกว้าง
  5  เมตร  ยาว  2,500  เมตร

300,000         

14 โครงการขยายไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร โดยวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  และเทคอนกรีต  
ยาว  271  เมตร

320,000         

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมูบ่้าน  ขนาดกว้าง  4  เมตร   ยาว  190   
เมตร

400,000         

16
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมร่องระบายน้ ารูปตัว  v  เล็ก  ขนาดกว้าง  1  เมตร   ยาว 570  
เมตร

300,000         
17 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยการลงหนิคลุก เส้นโนนไหม - โนนเสถยีร  ม.3 ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว  1,700 เมตร
200,000         

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือ่การเกษตรโดยการลงดินลูกรังจากนานายสุบรรณ์  สานิพามณี-
แยกบ้านหว้ยไร่  ม.4   ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 480  เมตร   ( งานปรับโครงสร้างถนนใหม ่)

100,000         

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหนิคลุก  จากสายโนนชัยศรี - โนนสวรรค์  ไปถงึนานาย
อบุล  สาปิตตา  ขนาดกว้าง    3  เมตร ยาว   400  เมตร.

50,000           

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



ชือ่โครงการ
(จา่ยขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สญัญา วงเงิน วนัที่ ระยะเวลาค่าปรับ งวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบ ประกวด วธิี เบิก/ Eaoction กรณี เลขทีส่ญัญา ตามสญัญา เริ่ม การด าเนิน การ แตล่ะงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สญัญา งาน(วนั) สง่งาน

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหนิคลุก  จากนานายวิเชียร  สีทาทุม  ไปถงึ บ้านนาย
เกษม  แสงผาด   ขนาดกว้าง    2   เมตรยาว   300  เมตร

50,000           

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหนิคลุก  จากนานายอดุม  เบ้าทอง ไปถงึ  นานายสัมฤทธิ์
  แสนบุตร   ขนาดกว้าง     2  เมตร ยาว  1,500  เมตร

100,000         

22 โครงการขยายถนนสายบริเวณหน้า อบต.โนนเมอืง  500,000         หจก.อ.เจริญชัย นากลาง 500,000 1 ม.ีค. 61 20  - 1 500,000        20-ม.ีค.-61
23 โครงการถมดินและปรับปรุงภมุทิัศน์บริเวณอา่งเกบ็น้ าล าหว้ยมอ 500,000         หจก.อ.เจริญชัย นากลาง 499,000 3 ม.ีค. 61 30  - 1 499,000        3-เม.ย.-61
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหนิคลุก  ถนนสายหวัซ าใหญ่    ขนาดกว้าง    3  เมตร  

ยาว  1,700  เมตร
150,000         

25 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตรโดยการลงหนิคลุก สายสามแยกโนนเมอืง  โนนมว่ง โนน
งาม  ม.3   จ านวน 2 สาย   (สายที ่1 ขนาดกว้าง 4 เมตร - 1,250  เมตร       สายที ่2  ขนาด
กว้าง 2 เมตร  ยาว  250 เมตร )

130,000         

26 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนมว่ง 50,000           
27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายนาอา่งทอง ภพูระ โดยใช้ยางแอสฟัลท์ส าเร็จ  ซ่อมแซม

บริเวณจดุทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ
100,000         

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล าภู

ล าดบัที่

การลงนามสญัญา
วธิีการจดัซ้ือจดัจา้ง(/)

แบบตดิตามและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 มี.ค. 61)
โครงการสารสนเทศการบริหารจดัการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
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