แบบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2560
หน่ วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง กรม/จังหวัด ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

1

แผนงาน
สาธารณสุ ข
งาน บริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารสุ ข
โครงการ จัดซื้อ
เครื่ องพ่นละอองฝอย
งบประมาณ
200,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าครุภัณฑ์
- เพื่อจัดซื้อเครื่ องพ่น
ละอองฝอย จานวน 2
เครื่ องๆ ละ 100,000.บาท

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 เครื่ อง

ตกลงราคา

-

10 มี.ค. 60

15 มี.ค. 60

153,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-2ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

2

แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน บริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
โครงการ จัดซื้อ
ไฟกระพริ บพลังงาน
แสงอาทิตย์
งบประมาณ
100,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- เพื่อจัดซื้อไฟกระพริ บ
พลังงานแสงอาทิตย์
(พร้อมติดตั้ง) จานวน
10 ชุดๆ ละ 10,000.บาท

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 เครื่ อง

ตกลงราคา

-

21 ก.พ. 60

24 ก.พ. 60

100,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-3ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

3

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้านนาง
สุ ปราณี – บ้านนาย
สนิท) บ้านหัวหนอง
หมู่ 14 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
136,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สายบ้านนาง
สุ ปราณี – บ้านนายสนิท)
ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 67.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 201.00
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 15/2560
-ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

31 ม.ค. 60

20 มี.ค. 60

113,000.-

โครงการ

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-4ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

4

แผนงาน
เคหะ
และชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้านนาย
สงวน – ด้านหลัง
ศพด.หนองบัวขาว)
บ้านหนองบัวขาว
หมู่ 5 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
487,800.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 182.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 728.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 6/2560
-ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

14 ก.พ. 60

31 มี.ค. 60

400,000.-

โครงการ

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-5ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

5

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้าน
นายสมหมาย –
บ้านนายสมหวัง)
บ้านใหม่พฒั นา
หมู่ 11 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
500,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 147.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
735.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3)จานวน 1
จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่12/2560

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

27 มี.ค. 60

17 พ.ค. 60

399,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-6ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

6

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้าน
โนนดู่– บ้านหนอง
คล้า) บ้านโนนดู่
หมู่ 13 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
300,800.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 113.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 452.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่14/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

31 ม.ค. 60

13 มี.ค. 60

252,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-7ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

7

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านท่าขามแป
หมู่ 9 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
443,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(สายบ้านนางอุไร – บ้าน
นายสมศักดิ์) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 78.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
390.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(สายบ้านนางรุ่ งนภา
ศิริแวว) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

7 มี.ค. 60

5 เม.ย. 60

362,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

65.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
260.00 ตารางเมตร

-8-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 10/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-9-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

8

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก
บ้านหนองหว้า
หมู่ 12 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
315,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางเพชร – สวน
นายวิลาศ) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 58.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
174.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) จานวน 1

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

27 มี.ค. 60

17 พ.ค. 60

255,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

จุดๆละ 4ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย

-10-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(สายบ้านนางเอียง –
สวนนางคานาง) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 280.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00 เมตร

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

(มอก.ชั้น 3) จานวน 1
จุดๆละ 5ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 13/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-11-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

9

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก(สายกลางบ้าน)
บ้านหัวหนอง หมู่ 6
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
500,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 147.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
735.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

2 มี.ค. 60

7 เม.ย. 60

405,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ขนาด ø 0.30x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) จานวน 1
จุดๆละ 6ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 7/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-12-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

10

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายปูตา)
บ้านชีลอง หมู่ 16
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
447,000.- บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว 21.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 126.00
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

21 เม.ย. 60

25 พ.ค. 60

367,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ช่วงที่ 2ขุดรื้ อ คสล.เดิม
(รื้ อขนไป) จานวน
184.00 ตารางเมตร
และก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 184.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

-13-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ช่วงที่ 3ขุดรื้ อ คสล.เดิม
(รื้ อขนไป) จานวน
292.00 ตารางเมตร
และก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 73.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ไม่นอ้ ยกว่า 292.00
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 18/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-14-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

11

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร (สายไร่ นาง
สมพาน จันทะสอน
– นานายหนู ศรี
จันทร์) บ้านโสกน้ า
ขาว หมู่ 15 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดขนถมดินผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 920.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร ลาด
เอียง 1:1 ปริ มาณดินถม
ไม่นอ้ ยกว่า 2,539.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

24 เม.ย. 60

16 พ.ค. 60

301,500.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

งบประมาณ
308,500.- บาท

920.00เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 552.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 17/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-15-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

12

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร (สายไร่ นาย
สมภาส – สนามบิน)
บ้านหนองปลาโด
หมู่ 8 ต.ชีลอง

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดขนถมดินผิวจราจร
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ลดเอียง
1:1 ปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,650.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

24 เม.ย. 60

16 พ.ค. 60

219,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
221,000.- บาท

ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
600.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 450.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 9/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-16-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

13

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร บ้านกุดเหม่ง
หมู่ 2 ต.ชีลอง

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ขุดขนถมดิน
ผิวจราจร (สายตะวันออก
บ้านนายพร – ทางไปนา
นายละออง) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 620.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

7 เม.ย. 60

3 พ.ค. 60

468,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
470,600.- บาท

ลาดเอียง 1:1 ปริ มาตรดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 1,395.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
620.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 372.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย

-17-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 2ขุดขนถมดินผิว
จราจร (สายบ้านนายเบา
– ถนนไปบ้านหนอง
สระ) ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 230.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาด
เอียง 1:1 ปริ มาณดินถม

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ไม่นอ้ ยกว่า 883.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 138.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย

-18-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 3 ขุดขนถมดินผิว
จราจร (สายนาครู ผุดผาด
– นาครู ดา) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 520.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริ มาณดิน
ถมไม่นอ้ ยกว่า 1,996.00

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ลูกบาศก์เมตร พร้อมลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
520.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 312.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.40x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 1
จุดๆละ 6ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 2/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-19-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

14

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ต

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ป
ตัวยู ขนาดปากกว้าง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

9 พ.ค. 60

2 มิ.ย. 60

222,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

เสริ มเหล็กรู ปตัวยู
(สายบ้านนายสุ ทศั น์
จันทร์น้ าใส – บ้าน
นายสุ วรรณ
ยวงทอง)
บ้านโปร่ งเกตุ ม.7
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
245,800.- บาท

0.30 เมตร ยาว 155.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 1
จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 8/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-20-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

15

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ า

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

24 เม.ย. 60

23 พ.ค. 60

290,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กรู ปตัวยู
(สายกลางบ้าน)
บ้านหัวหนอง ม.14
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
320,000.- บาท

คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ป
ตัวยู ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 205.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 1
จุดๆละ 4 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 16/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-21-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

16

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

9 พ.ค. 60

6 มิ.ย. 60

251,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

งานไฟฟ้ าถนน
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็กรู ปตัวยู
(สายบ้าน นางปราณี
– นานางเครื อวัลย์)
บ้านโนนหว้านไพล
ม.4 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
277,400.- บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ป
ตัวยู ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 174.00
เมตร หนา0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 1
จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 0.30x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 1
จุดๆละ 5ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 5/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย
-22-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

17

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการขุดคลอง
หนองโดก
บ้านหนองสระ ม.3
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
1,113,000.- บาท

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดลอกคลองขนาด
ปากกว้าง 3.00 เมตร
ก้นกว้าง 1.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร
ยาว 2,330.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างถนนเลียบ
คลองสองฝั่งโดยการยก
ล่องพูนดิน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ความ
ยาวรวมสองฝั่งคลองยาว
4,660.00 เมตร ปริ มาตร
ดินถมไม่นอ้ ยกว่า
17,475.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังผิว
จราจรขนาดกว้าง 3.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 2,097.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้

1 โครงการ

สอบราคา

27 ก.พ. 60

27 ก.พ. 60

31 พ.ค. 60

1,110,000.-

-

-23-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

(วัน เดือน ปี )

(ล้านบาท)

เรี ยบร้อย
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด ø 1.00x1.00 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 4
จุดๆละ 10 ท่อน รวม 40
ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 3/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-24-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/

ลงนามใน
สัญญา

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

18

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการลงลูกรังผิว
จราจร (จากหน้าวัด
– เขตตาบลหนอง
หนาแซง) บ้าน
หนองคล้า ม.10
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
225,800.- บาท

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,700.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 1,020.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 11/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

1 โครงการ

ตกลงราคา

ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

(วัน เดือน ปี )

-

9 พ.ค. 60

เงินสมทบ
(ล้านบาท)
7 มิ.ย. 60

222,000.-

-

-25-

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย

ประกาศสอบ

ลงนามใน

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอก

เป็ นไปตามแผน

ไม่ เป็ นไปตามแผน

หมายเหตุ

19

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการลงลูกรังผิว
จราจร (สายคลอง
ห้วยทราย)
บ้านชีลอง ม.1
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
163,300.- บาท

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ลงลูกรังผิวจราจร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,550.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 697.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 1/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

(หน่ วยนับ)

ใช้ วธิ ี

ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

สัญญา
(วัน เดือน ปี )

(วัน เดือน ปี )

(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

9 พ.ค. 60

6 มิ.ย. 60

160,000.-

งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

-26-

ลาดับ
ที่

แผนงาน

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(/)

(/)

งาน/โครงการ

20

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
โครงการลงลูกรังผิว
จราจร (สายนานาย
ประยูร – นานาย
เจริ ญ )
บ้านโนนหว้า นไพล
ม.4 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
225,000.- บาท

รายการ

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ลงลูกรังผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 1,200.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 4/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

จานวน
(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

9 พ.ค. 60

14 มิ.ย. 60

222,000.-

-

ลายมือชื่อ.............................................ผูจ้ ดั ทา
(นางสาวสุ กญั ญา ปาวะรี ย)์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

เป็ นไปตามแผน
(/)

ลายมือชื่อ..............................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ าง (เงินเหลือจ่ าย) ปี งบประมาณ 2560
หน่ วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง กรม/จังหวัด ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

1

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ภายใน
บริ เวณสานักงาน
เทศบาลตาบลชี ลอง
(ถนนทางเข้า
สานักงานเทศบาล
ตาบลชีลอง)
บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
480,000.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

4 ก.ค. 60

18 ก.ค. 60

472,000.-

-

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอน
กรี ต (ถนนทางเข้า
สานักงานเทศบาลตาบล
ชีลอง) ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 370.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรื อมี
พื้นที่ปูผิวไม่นอ้ ยกว่า
1,480.00 ตารางเมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 39/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

โครงการ

-2ลาดับ

แผนงาน

หมวดค่ าครุภัณฑ์

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ที่
งาน/โครงการ

2

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ภายใน
บริ เวณสานักงาน
เทศบาลตาบลชี ลอง
บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
201,500.-บาท

ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- เทพื้นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กบริ เวณข้าง
หอประชุม ขนาดกว้าง
15.00 เมตร ยาว 27.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 405.00
ตารางเมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 40/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

21 ส.ค. 60

6 ก.ย. 60

171,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

โครงการ

ลายมือชื่อ.............................................ผูจ้ ดั ทา
(นางสาวสุ กญั ญา ปาวะรี ย)์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

ลายมือชื่อ..............................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ าง (จ่ ายขาดเงินสะสม) ปี งบประมาณ 2560

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

หน่ วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง กรม/จังหวัด ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

1

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายศาลา
SML – บ้านครู
กฤษฎา)
บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
497,000.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 250.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
1,000.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 20/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

8 ส.ค. 60

31 ส.ค. 60

492,000.-

-

โครงการ

-2-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

2

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้านเม่
บุญจันทร์ – บ้านนาง
คาม้วย)
บ้านหนองสระ หมู่ 3
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
53,000.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
100.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 21/2560
-ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

21 ก.ค. 60

15 ส.ค. 60

51,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-3ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

3

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
บ้านหนองคล้า
หมู่ 10 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
400,900.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายสุ ทิน – บ้านนาง
ติ๋ว วิสยั หมัน่ ) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
300.00 ตารางเมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายมา สถิตค่าย –
บ้านนายวิเชียร วัยกุล)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
เมตร ยาว 26.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 65.00 ตารางเมตร

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

25 ส.ค. 60

11 ต.ค. 60

395,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-4ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 3 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
- สายที่ 3 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางสมชื่น ทาโนน
อด – บ้านนางคาอวย คน
หมัน่ ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
300.00 ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-5ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 4 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายทองนาค เดขุน
ทด – บ้านนายกองบุญ เด
ขุนทด) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
125.00 ตารางเมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 29/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-6ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

4

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สาย
กลางบ้าน)
บ้านหัวหนอง
หมู่ 6 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
495,500.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
950.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 24/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

8 ส.ค. 60

31 ส.ค. 60

485,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-7ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

5

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายภูหล่น –
บ้านนายสุ วิทย์ ถนน
สัตย์) บ้านโปร่ งเกตุ
หมู่ 7 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
145,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 270.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อ
ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 26/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1

ตกลงราคา

-

14 ก.ค. 60

11 ส.ค. 60

143,000.-

-

โครงการ

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-8ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

6

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านโนนดู่
หมู่ 13 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
328,600.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(สายบ้านนางกอง
กระจ่างกุล – ศาลา
ประชาคม) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 144.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
432.00 ตารางเมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(สายบ้านนางทอง กุลเกตุ
– สวนนางทองสุ ข)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
ยาว 46.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
161.00 ตารางเมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 32/2560

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

14 ก.ค. 60

2 ส.ค. 60

323,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-9ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

7

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู (สายบ้าน
นายชลิต –บายพาส)
บ้านชีลอง หมู่ 1
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
252,800.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดรื้ อรางระบายน้ า
คสล.เดิม (รื้ อขนไป)
จานวน 159.00 เมตร
และก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 159.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- วางท่อระยายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 16 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

14 ก.ค. 60

20 ก.ย. 60

243,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-10ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระยายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.60 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1จุดๆ ละ 6 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 19/2560
- ป้ ายโครงการตาม
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-11ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

8

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู (สายบ้าน
นางจารัส – บ้านนาง
ทองสุ ข)
บ้านหัวหนอง
หมู่ 14 ต.ชีลอง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
166,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
93.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระยายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 11
ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
20.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

11 ก.ย. 60

-

163,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-12ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 5
ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 33/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-13ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

9

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู (สายบ้าน
นายบัว – บ้านนาง
สุ ทินา) บ้านชีลอง
หมู่ 16 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
167,600.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดรื้ อรางระบายน้ า
คสล. เดิม (รื้ อขนไป)
จานวน 106.00 เมตร
และก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 106.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- วางท่อระยายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 8 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย (ตาแหน่ง
การวางท่อตามแบบ
แปลนกาหนด)

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

14 ก.ค. 60

29 ส.ค. 60

166,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-14ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 36/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-15ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

10

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู บ้านหนอง
บัวขาว หมู่ 17
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
132,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นางสมส่า งาคม – สระ
หลวง) ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 55.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นายวิชิต จิตรกุศล – บ้าน
นายสมศักดิ์) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
40.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

8 ก.ย. 60

-

130,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 37/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-16ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

11

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู (สายบ้าน
นางสุ จินดา ชัยมงคล
– บ้านนางบัวงาม
สุ ภาษิต ) บ้านหนอง
ปลาโด หมู่ 8
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
210,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ป
ตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.30
เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30
เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 5 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 27/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

15 ส.ค. 60

14 ก.ย. 60

203,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

มาตรฐาน 1 ป้ าย

-17ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

12

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู บ้านโนน
หว้านไพล หมู่ 4
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
433,800.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายนานาง
สมมัก สถิตค่าย – ลาห้วย
หวาย) ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 84.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 14 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย (ตาแหน่ง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

14 ก.ค. 60

22 ส.ค. 60

422,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

การวางท่อตามแบบ
แปลนกาหนด)

-18ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นางหนูจนั ทร์ – นานาง
เครื อวัลย์) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
220.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
(ตาแหน่งการวางท่อตาม
แบบแปลนกาหนด)

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 22/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-19ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

13

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู บ้านหนอง
บัวขาว หมู่ 5
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
319,000.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นางสารอง – บ้านนาง
เหรี ยญชัย ชัยจร) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
135.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายกลาง
คุม้ แนวหน้าชาวประชา)
ขนาดปากกว้าง 0.30
เมตร ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

15 ส.ค. 60

11 ต.ค. 60

308,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

เมตร
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 23/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-20ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

14

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร (สายนา
นายวร บุตรโส – นา
นายสมศักดิ์ ศรี ชม
ชื่น) บ้านหนองบัว
ขาว หมู่ 17
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
472,900.-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดขนถมดินผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 900.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง
1:1 ปริ มาณดินถมไม่
น้อยกว่า 4,500.00
ลูกบาศก์เมตร และลง
ลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
900.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรา
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 540.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

4 ก.ค. 60

19 ก.ค. 60

469,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-21ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.60 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน
รวม 18 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยจต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 38/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรื อ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-22ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

15

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้านนาง
ธมนวรรณ) บ้านท่า
ขามแป หมู่ 9
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
365,000.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 140.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
700.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 28/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

21 ก.ค. 60

15 ส.ค. 60

358,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-23ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

16

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายวัดบุ่งสาว
ดาล – ลาห้วยหวาย)
บ้านหนองหว้า หมู่
12 ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
120,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
200.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่
-ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 31/2560
-ป้ ายโครงการตามแบบ

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

25 ส.ค. 60

11 ต.ค. 60

119,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

มาตรฐาน 1 ป้ าย

-24ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ
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แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก บ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 11
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
482,100.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายสมหมาย – บ้าน
นายสมหวัง) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 88.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
440.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

2 ส.ค. 60

28 ส.ค. 60

472,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย

-25ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 2ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
รอบสระน้ า – ศาลา
กลางบ้าน) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
420.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 30/2560

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-26ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ
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แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (สายบ้านนาย
จาก – บ้านนายยุทธ)
บ้านชีลอง หมู่ 16
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
207,000.-บาท

หมวดค่ าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดรื้ อถนน คสล. (รื้ อ
ขนไป) กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร จานวน
100.00 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 75.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
375.00 ตารางเมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 35/2560

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

25 ส.ค. 60

-

205,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

-27ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ
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แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู
บ้านโปร่ งเกตุ หมู่ 7
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
418,600.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นายอาพร – บ้านนาย
สุ ทศั น์) ขนาดปากกว้าง
0.30 เมตร ยาว 160.00
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.30 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 5 ท่อน พร้อมยา

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

8 ก.ย. 60

-

406,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

แนวประสานรอยต่อท่อ
ให้เรี ยบร้อย (ตาแหน่ง
การวางท่อตามแบบ
แปลนกาหนด)

-28ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- สายที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นายสุ รินทร์ – บ้านนาง
สมไว ชัยมงคล) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
140.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 25/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

-29ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

20

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปตัวยู
บ้านโสกน้ าขาว
หมู่ 15 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
329,700.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ขุดรื้ อราง
ระบายน้ า คสล.เดิม (รื้ อ
ขนไป) จานวน 50.00
เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นายเบย – นายห่อน
ปราบคะเชน) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างราง

ผลการดาเนินงาน

การเบิก – จ่ าย

(หน่ วยนับ)

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

11 ก.ย. 60

11 ต.ค. 60

319,000.-

-

เป็ นไปตามแผน
(/)

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นางบุปผา) ขนาด
ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว
34.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร

-30ลาดับ
ที่

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

ผลการดาเนินงาน
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/
ประกวดราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก – จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน เดือน ปี )

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณหรือ
เงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตามแผน
(/)

- ตามแบบ ทต.ชีลอง
เลขที่ 34/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ลายมือชื่อ.............................................ผูจ้ ดั ทา
(นางสาวสุ กญั ญา ปาวะรี ย)์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

ลายมือชื่อ..............................................ผูต้ รวจสอบ
(นางสุภารัตน์ แดงใส)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง

ไม่ เป็ นไปตามแผน
(/)

หมายเหตุ

