
ชื่อโครงการ
(โครงการในข้อบัญญัติที่ผ่านสภาแล้ว) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน(ต่อวัน)การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

1 โครงการประชาคมชุมชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 หจก.เพื่อนเรียน 2,765 ก.พ.61 90  - 1 2,765 เม.ย.61
2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 30,000
3 โครงการขับเคล่ือนระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 20,000
4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000
5 โครงการพนักงานส่วนต าบลจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ
6 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข่าวสาร 5,000
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมน าพัฒนาคุณภาพชีวิตเบิกบานท างานเป็นสุข 30,000
8 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 0
9 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 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 าเนินการแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 250,000 หจก.ครีเอทีฟแม็พ 160,000 17 พ.ย. 60 90  - 1 160,000 17-ม.ค.-61
12 โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) 20,000
13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 7

 วันอันตราย

100,000 ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างเบิกจ่าย

14 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลพลเรือน 20,000 ด าเนินการแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
15 โครงการต้ังจุดตรวจหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน 70,000
16 โครงการทอดเทียนพรรษาและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมงานกาชาดประจ าปีจังหวัดหนองบัวล าภู 80,000 น.ส.ชมพกานต์ ขนัติกรม 77,800 16 ม.ค. 61 3  - 1 77,800 18-ม.ค.-61
18 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000 นายนิยม มาลี 53,250 12 ม.ค. 61 1  - 1 53,250 13-ม.ค.-61
19 โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 50,000 ด าเนินการแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง อปท. 40,000

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)



ชื่อโครงการ
(โครงการในข้อบัญญัติที่ผ่านสภาแล้ว) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน(ต่อวัน)การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

21 โครงการร่วมสืบสารประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอนากลาง ประจ าปี 2561

25,000 0

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 นายสมาน คนว่อง 48,245 18 มี.ค. 61 3  - 1 48,245 20-มี.ค.-61
23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 523,600
24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหาร ศพด.) 1,509,200 นางพัชรินทร์ แสนฤชา 341,640 2 ต.ค. 60  - 1 341,640
25 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,591,200 สหกรณ์โคนนมวังน้ าเย็น จ ากดั 547,775.36 2 ต.ค. 60  - 1 547,775.36
26 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 640,640 สหกรณ์โคนนมวังน้ าเย็น จ ากดั 212,641.44 2 ต.ค. 60  - 1 212,641.44
27 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 44,000 บีทียู ศพด.โนนเปรมชัย 49,000
28 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง ศพด.ภูพระ 8,600
29 เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด พร้อมไมค์ ศพด.ภูพระ 35,000
30 โต๊ะหมู่บูชา หมู9่ 10,000
31 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.สามัคคีธรรม 50,000
32 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร ศพด.บ้านโนนเมือง 50,000
33 โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร ศพด.วัดอัมพวนาราม 50,000
34 โครงการต่อเติมห้องครัว ศพด.บ้านโนนผักหวาน 50,000
35 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,184,000 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,628,000 2 ต.ค. 60  - 1 1,628,000
36 อุดหนุนอ าเภอนากลางตามโครงการจัดขบวนแห่ในงาน สักการะสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู

24,000

37 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.โนนเมือง ด้านกิจกรรมการศึกษา/กิจกรรมกีฬา 100,000 ร.ร.ภูพระโนนผักหวาน 100,000 1 พ.ย. 60 1  - 1 100,000 1-พ.ย.-60
38 อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู 24,000
39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 150,000

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)



ชื่อโครงการ
(โครงการในข้อบัญญัติที่ผ่านสภาแล้ว) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน(ต่อวัน)การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

40 อุดหนุนอ าเภอนากลางตามโครงการน้ าใจช่วยกาชาด 5,000
41 ค่าทิ้งขยะนอกสถานที่ 200,000 เทศบาลต าบลนากลาง 96,277.35 2 ต.ค. 60  - 1 96,277.35
42 โครงการคัดแยกขยะ 20,000 อยูระหว่างด าเนินการ
43 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 อยูระหว่างด าเนินการ
44 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 120,000
45 เคร่ืองปรับอากาศ 30,000
46 จัดซ้ือถังขยะ 100,000
47 โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพคน

พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส

40000

48 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ) 150,000
49 โครงการก าจัดวัชพืชล าน้ ามอ 80,000
50 โครงการจัดซ้ือเต๊น จ านวน 1 หลัง หมูที่ 13 24,000
51 โครงการย้ายหอถังประปาหอถังสูง หมู่ที่ 10 130,000
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายกองแจ่ง ทุ่มหนู หมู่ที่ 6 77,000
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมบูลย์ กลอนสลับ หมู่ที่ 6 26,500
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายหมื่น ดวงเกศ หมู่ที่ 6 26,500
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายบุญยัง ศรี

สุข ถึง บ้านนายบุญส่ง สากุล หมู่ที่ 14

130,000

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนหอน้ าประปาถึง
บ้านนายสว่าง ไม้หนองกอย หมู่ที่ 3

106,000

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน จากวัดถึงหนองทม หมู่ที่ 9 130,000

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)

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



ชื่อโครงการ
(โครงการในข้อบัญญัติที่ผ่านสภาแล้ว) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน(ต่อวัน)การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

58 โครงการก่อสร้างฝ้ายน้ าล้นล าห้วยแคนตอนต้น หมู่ที่ 11 130,000
59 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัววี หมู่ที่ 15 130,000
60 โครงการก่อสร้างศาลาการเรียนรู้ชุมชนป่าบะโมก หมู่ที่ 8 130,000
61 โครงการขยายไหล่ทาง ลงท่อพร้อมบ่อพักทับด้วยคอนกรีต ทั้ง 2 ฝ่ัง จากบ้านพ่อ

เสน โพธิ์อุดม - บ้านนางบัวลอง กะลาม หมู่ที่ 12

130,000

62 โครงการขยายไหล่ทาง ลงท่อพร้อมบ่อพักทับด้วยคอนกรีต หมู่ที่ 13 130,000
63 โครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ า หมู่ที่ 4 100,000
64 โครงการขยายไหล่ทางลงท่อพร้อมบ่อพักเททับด้วยคอนกรีต ถนนแยกศาลา

ประชาคมหมู่ที่ 5 ข้างบ้านพ่อประสิทธิ์ ทุมสิงห์ ถึง บ้านนางละมูล จิว ข้างศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนายวัง จิว หมู่ที่ 5

45,000

65 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่ออุบล โกสุโพธิ์ถึง บ้านแม่
บุญเหลือ มาลา หมู่ที่ 7

130,000

66 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก จากนานายขวัญชัย กิน
บุญถึง นานายทองหลาง ค าแก้ว หมู่ที่ 4

30,000

67 โครงการไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการเกษตร บ้านโนนสง่าถึงบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 80,000
68 โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โนนชัยศรีถึงโนนสวรรค์ จากบ้านพ่ออุดร ยอดตา 

ถึง สุดเขต อบต.โนนเมือง หมู่ที่ 12

130,000

69 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมลงท่อขนาด 30*
100 จ านวน 7 ท่อน

130,000

70 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,600,000 ผู้สูงอายุ ต.โนนเมือง 5,139,400 2 ต.ค. 60  - 1 5,139,400
71 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,364,800 ผู้พิการ ต.โนนเมือง 1,067,200 2 ต.ค. 60  - 1 1,067,200
72 เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์ 108,000 ผู้ติดเชื้อ ต.โนนเมือง 51,000 2 ต.ค. 60  - 1 51,000

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)



ชื่อโครงการ
(จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

1 โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน      ขนาดกว้าง  1 
เมตร   ยาว 570 ม.

300,000       หจก.ภูพระวสัดุก่อสร้าง 300,000 19 มี.ค. 61 30 1 300,000     19-เม.ย.-61

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายโนนเปรมชัย -
โนนงาม  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  2,000 เมตร

150,000       

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการลาดยางภายในหมู่บ้าน  
จ านวน 2  สาย   ( สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว  83 เมตร      สายที่  2  กว้าง  
4  เมตร   ยาว  185  เมตร )

300,000       

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต  สายโนนไหม - โนนศิลาเหนือ  ขนาด
กว้าง  6  เมตร  ยาว  178   เมตร

300,000       

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

20,000         

6 โครงการขยายไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร โดยวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  และ
เทคอนกรีต  ยาว  240  เมตร

280,000       

7 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  ต้างค า - ตะเคียนทอง  โดยการลงหินคลุก
  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว   1,400  เมตร

300,000       

8
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 สาย (สายที่
 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว  200 เมตร  สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร)

300,000       

9 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ ารูปตัว  U     ตามแบบ  อบต.โนนเมือง   ก าหนด   
ยาว  160   เมตร

300,000       

10 โครงการก่อสร้าง ประปาหอถังสูงรูปทรงลูกบอล พร้อมเชื่อมท่อระบบประปา  
ขนาด 2 นิ้ว  ยาว  80  เมตร

350,000       

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู



ชื่อโครงการ
(จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

11 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโนนเปรมชัย-ห้วยโจด  โดยการลงหินคลุก  
 ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว  3,600  เมตร

300,000       

12
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จ านวน 2 สาย  พร้อม
ลงท่อ 1 จุด (สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 88  เมตร     สายที่  2 -กว้าง  3  เมตร
  ยาว  160  เมตร  พร้อมลงท่อ 0.30 x 1.00 ม.  จ านวน  6  ท่อน  )

450,000       

13 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก  สายโนนชัยศรี  - โนน
งาม   ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  2,500  เมตร

300,000       

14 โครงการขยายไหล่ทาง  กว้าง 1 เมตร โดยวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า  และ
เทคอนกรีต  ยาว  271  เมตร

320,000       

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง  4  เมตร 
  ยาว  190   เมตร

400,000       

16 โครงการขยายไหล่ทางพร้อมร่องระบายน้ ารูปตัว  v  เล็ก  ขนาดกว้าง  1  เมตร  
 ยาว 570  เมตร

300,000       

17 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก เส้นโนนไหม - โนน
เสถียร  ม.3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  1,700 เมตร

200,000       

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงดินลูกรังจากนานายสุบรรณ์
  สานิพามณี-แยกบ้านห้วยไร่  ม.4   ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 480  เมตร   ( 
งานปรับโครงสร้างถนนใหม่ )

100,000       

19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก  จากสายโนนชัยศรี - โนนสวรรค์  
ไปถึงนานายอุบล  สาปิตตา  ขนาดกว้าง    3  เมตร ยาว   400  เมตร.

50,000         

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

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



ชื่อโครงการ
(จ่ายขาดเงินสะสม) งบประมาณ คู่สัญญา วงเงิน วันที่ ระยะเวลาค่าปรับงวด จ านวนเงิน ก าหนด

ตกลง สอบประกวด วิธี เบิก/Eaoctionกรณี เลขที่สัญญา ตามสัญญา เริ่ม การด าเนิน การ แต่ละงวด งานเสร็จ
ราคา ราคา ราคา พิเศษ โอน พิเศษ สัญญา งาน(วัน) ส่งงาน

20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก  จากนานายวิเชียร  สีทาทุม  ไป
ถึง บ้านนายเกษม  แสงผาด   ขนาดกว้าง    2   เมตรยาว   300  เมตร

50,000         

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก  จากนานายอุดม  เบ้าทอง ไปถึง 
 นานายสัมฤทธิ์  แสนบุตร   ขนาดกว้าง     2  เมตร ยาว  1,500  เมตร

100,000       

22 โครงการขยายถนนสายบริเวณหน้า อบต.โนนเมือง  500,000       หจก.อ.เจริญชยั นากลาง 500,000 1 มี.ค. 61 20  - 1 500,000     20-มี.ค.-61
23 โครงการถมดินและปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ าล าห้วยมอ 500,000       หจก.อ.เจริญชยั นากลาง 499,000 3 มี.ค. 61 30  - 1 499,000     3-เม.ย.-61
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก  ถนนสายหัวซ าใหญ่    ขนาด

กว้าง    3  เมตร  ยาว  1,700  เมตร
150,000       

25 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายสามแยกโนนเมือง  
โนนม่วง โนนงาม  ม.3   จ านวน 2 สาย   (สายที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร - 1,250  
เมตร       สายที่ 2  ขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว  250 เมตร )

130,000       

26 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโนนม่วง 50,000         
27 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายนาอ่างทอง ภูพระ โดยใช้ยางแอสฟัลท์ส าเร็จ 

 ซ่อมแซมบริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
100,000       

(ลงชื่อ)............................................................

(  นายสุรวทิย ์ เทียนค า )

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ล าดับที่

การลงนามสัญญา
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง(/)

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