
ล าดับ แผนงาน เป็น ไม่เป็น

ท่ี 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 เคหะและ โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 336,520     สอบราคา 9-พ.ย.-59 1-ธ.ค.-59 243,977      /

ชุมชน บ้านโนนเมือง

2 โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 340,000     สอบราคา 13-ต.ค.-58 30-ต.ค.-58 306,000      /

วัดสามัคคีธรรม

3 โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 200,000     สอบราคา 13-ต.ค.-58 30-ต.ค.-58 175,000      /

วัดอมัพวนาราม

4 โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 196,000     สอบราคา 9-พ.ย.-59 1-ธ.ค.-59 155,551      /

บ้านภูพระ

5 โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 121,720     สอบราคา 9-พ.ย.-59 1-ธ.ค.-59 95,854.50   /

บ้านโนนผักหวาน

6 เคหะและ โครงการจา้งเหมาประกอบอาหารศูนยเ์ด็กเล็ก 216,000     สอบราคา 13-ต.ค.-58 30-ต.ค.-58 189,000      /

ชุมชน บ้านโนนเปรมชัย

7 เคหะและ โครงการจดัซ้ือเกา้อี้พลาสติกเกรดเอ 50,000 ตกลงราคา 12-เม.ย.-59 50,000       /

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ าเภอ นากลาง จังหวดั  หนองบวัล าภู  กระทรวง มหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก - จา่ย

หมายเหตุ



ชุมชน

8 เคหะและ จดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าเยน็ 10,500       ตกลงราคา 18-เม.ย.-59 10,272       /

ชุมชน

9 เคหะและ จดัซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 100,000     ตกลงราคา 27-เม.ย.-59 99,000       /

ชุมชน

10 เคหะและ จดัซ้ือโต๊ะขาวอเนกประสงค์เกา้อี้พลาสติกเกรดเอ 30,000       ตกลงราคา 9-ส.ค.-59 25,800       /

ชุมชน

11 เคหะและ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 68,000       ตกลงราคา 6-ก.ย.-59 62,400       /

ชุมชน

12 เคหะและ จดัซ้ือโต๊ะประชุมสภาฯ 50,000       ตกลงราคา 26-ก.ย.-59 50,000       /

ชุมชน

13 เคหะและ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ชนิดสี 10,000       ตกลงราคา 27-ก.ย.-59 8,600         /

ชุมชน

14 เคหะและ จดัซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาว,เกา้อี้เบาะนวม 93,000       ตกลงราคา 4-ส.ค.-59 93,000       /

ชุมชน

15 เคหะและ จดัซ้ือถงัขยะ 500,000     ตกลงราคา 9-ก.ย.-59 499,500      /

ชุมชน

16 เคหะและ จดัซ้ือเคร่ืองเสียงและโครโฟนห้องประชุมสภาฯ 100,000     ตกลงราคา 26-ก.ย.-59 100,000      /



ชุมชน

17 เคหะและ จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 100,000     ตกลงราคา 27-ก.ย.-59 77,900       /

ชุมชน ชนิดมอเตอร์พร้อมติดต้ัง

18 เคหะและ โครงการขดุลอกห้อวยซ าขาม  หมู่ที ่15 40,000       ตกลงราคา 17-ส.ค.-59 40,000.00   /

ชุมชน

19 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร หมู่ที ่10 50,000       ตกลงราคา 17-ส.ค.-59 50,000       /

ชุมชน

20 เคหะและ โครงการวางท่อระบายน้ าด้านขา้งศาลาประชาคม 50,000       ตกลงราคา 19-ส.ค.-59 46,729       /

ชุมชน หมู่ที ่10

21 เคหะและ โครงการกอ่สร้างศาลาพทุธสถานบริเวณขา้งบ้าน 60,000       ตกลงราคา 9-ก.ย.-59 60,000       /

นายวิเชียร บุญมี หมูที ่2

22 เคหะและ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต. โนนเมือง 100,000     ตกลงราคา 14-ก.ย.-59 100,000      /

ชุมชน

23 เคหะและ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯและห้องปลัด 100,000     ตกลงราคา 16-ก.ย.-59 100,000      /

ชุมชน

24 เคหะและ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดต้ังรางฝนศูนยพ์ฒันา 12,800       ตกลงราคา 27-ก.ย.-59 11,961       /

ชุมชน เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม,บ้านภูพระ

25 เคหะและ โครงการกอ่สร้างหอกระจายขา่วพร้อมเคร่ืองเสียง 100,000     ตกลงราคา 28-ก.ย.-59 100,000      /



ชุมชน บ้านโนนผักหวาน หมู่ที ่8

26 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,14 401,400     ตกลงราคา 14-ก.ค.-59 401,400      /

ชุมชน

27 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร หมู่ที ่4,5 120,000     ตกลงราคา 28-ก.ค.-59 120,000      /

ชุมชน

28 เคหะและ โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง ม.4,6,15,1,13,14 327,000     ตกลงราคา 5-ส.ค.-59 305,606      /

ชุมชน

29 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7,15 460,000     ตกลงราคา 10-ส.ค.-59 460,000      /

ชุมชน

30 เคหะและ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จ านวน 4 หลัง 120,000     ตกลงราคา 10-ส.ค.-59 112,147      /

ชุมชน

31 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 270,000     ตกลงราคา 17-ส.ค.-59 270,000      /

ชุมชน หมู่ที ่9

32 เคหะและ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายต้างค า-โนนผักหวาน 150,000     ตกลงราคา 26-ส.ค.-59 150,000      /

ชุมชน โครงการลงหินคลุกด้านหลัง สนง.อบต.โนนเมือง

33 เคหะและ โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า ม.1,ม.12 212,000     ตกลงราคา 26-ส.ค.-59 198,130      /

ชุมชน

34 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,6,12 314,600     ตกลงราคา 5-ก.ย.-59 314,600      /



ชุมชน

35 เคหะและ โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างภายในหมู่บ้าน ม.8 170,000     ตกลงราคา 6-ก.ย.-59 158,878      /

ชุมชน

36 เคหะและ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 120,000     ตกลงราคา 9-ก.ย.-59 112,149      /

ชุมชน บ้านภูพระ,โนนผักหวาน,วัดสามัคคีธรรม

37 เคหะและ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,ม.4 216,354     ตกลงราคา 13-ก.ย.-59 216,354      /

ชุมชน

38 เคหะและ โครงการขยายถนนลาดยาง ม.5,ม.13 300,000     ตกลงราคา 20-ก.ย.-59 300,000      /

ชุมชน

39 เคหะและ โครงจดัท าระบบสูบน้ าประปาด้วยพลังงาน 250,000     ตกลงราคา 27-ก.ย.-59 250,000      /

ชุมชน แสงอาทิตย ์ม.11












