แบบรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้ าง จ่ ายขาดเงินสะสม ปี งบประมาณ 2561
หน่ วยงาน เทศบาลตาบลชีลอง กรม/จังหวัด ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน
ลาดับ
ที่

1

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
ศาลา SML – บ้านนาย
สง่า ฟื้ นชัยภูมิ) ต่อเนื่อง
หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
327,500.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และสิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
565.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
16/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

เฉพาะเจาะจง

ประกาศสอบ
ลงนามใน
ราคา/ประกวด
สัญญา
ราคา
(วัน เดือน ปี )
(วัน เดือน ปี )
-

3 ส.ค. 61

การเบิก - จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

4 ต.ค. 61

326,500.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-2แผนงาน
ลาดับ
ที่

2

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ขุดลอกคลอง
ดิน เหมืองวังกาบ หมู่ที่ 3
บ้านหนองสระ ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
13,000.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากกว้าง 1.50 เมตร
ก้นกว้าง 1.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร
มีปริ มาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
375.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกลี่ยปรับแต่งคันคลองให้
เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
17/2561

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

15 มิ.ย. 61

24 มิ.ย. 61

12,500.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-3แผนงาน
ลาดับ
ที่

3

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ลงลูกรังผิว
จราจรรอบลาห้วยหนอง
อ้อ หมู่ที่ 4 บ้านโนน
หว้านไพล ต.ชีลอง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
150,000.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ลงลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
720.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกรดปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
18/2561
-ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

15 มิ.ย. 61

1 ส.ค. 61

148,500.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-4แผนงาน
ลาดับ
ที่

4

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนนโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สายคุม้ แนว
หน้าชาวประชา)
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวขาว
ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
131,400.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
225.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1 จุดๆ ละ 4 ท่อน
พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
19/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

3 ส.ค. 61

4 ต.ค. 61

129,500.00

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-5แผนงาน
ลาดับ
ที่

5

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนนโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ก หมู่ 6
บ้านหัวหนอง
ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
474,600.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
ปากทางเข้าหมู่บา้ น) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 260.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
หน้าวัด – บ้านนายบุญกว้าง
ศรี ชมชื่น) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
550.00ตาราง เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ - ตามแบบ
ทต.ชีลอง เลขที่ 20/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

3 ส.ค. 61

4 ต.ค. 61

471,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-6แผนงาน
ลาดับ
ที่

6

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนนโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ก (สายบ้านนาย
สมอ – บ้านนายพร้อม)
หมู่ที่ 8
บ้านหนองปลาโด
ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
150,300.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 250.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
หรื อลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
21/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

3 ส.ค. 61

4 ต.ค. 61

148,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-7แผนงาน
ลาดับ
ที่

7

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนนโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปตัว
ยู (สายบ้านนางใย
จงกลนี – บ้านนายสอน
ศรี วงั ม่วง) หมู่ที่ 15 บ้าน
โสกน้ าขาว ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
107,700.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปตัวยู
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 71.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
22/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

27 มิ.ย. 61

26 ส.ค. 59

107,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-8แผนงาน
ลาดับ
ที่

8

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ขุดลอกคลอง
ดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่
ที่ 16 บ้านชีลอง ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
130,000.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
1 โครงการ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย
1.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร
มีปริ มาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
1,479.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันคลอง
ให้เรี ยบร้อย - วางท่อระยาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) จานวน 12
ท่อน พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
(รายละเอียดการวางท่อตาม
แบบแปลนกาหนด) - วาง
ท่อระยายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาด Ø 1.00 x 1.00
เมตร (มอก.ชั้น 3) จานวน 33
ท่อน พร้อมยาแนวประสาน
รอยต่อท่อให้เรี ยบร้อย
(รายละเอียดการวางท่อตาม
แบบแปลนกาหนด) - ตามแบบ
ทต.ชีลอง เลขที่ 23/2561 - ป้ าย
โครงการตามมาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

15 มิ.ย. 61

17 ก.ค. 61

128,500.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-9แผนงาน
ลาดับ
ที่

9

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่
16 บ้านชีลอง ต.ชีลอง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
366,500.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายสมบูรณ์ – บ้านนาง
สาเนียง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
125.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนายสาเนียง – บ้านนาย
ศรายุทธ) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
60.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

3 ส.ค. 61

4 ต.ค. 61

365,500.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-10แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

สายที่ 3 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางวราพร เจียร
สุ วรรณ) ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 30.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรื อลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- สายที่ 4 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านครู สมพร – บ้าน พ.ท.
ทอม) ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
161.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- วางท่อระยายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 1จุดๆ ละ 4 ท่อน

ผลการดาเนินการ
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก - จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-11แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ
ท่อให้เรี ยบร้อย
- สายที่ 5 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
สะพานปลา – บ้านนายพรม
มี) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 267.00
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรื อลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระยายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 2 จุดๆ ละ 4 ท่อน
พร้อมยาแนวประสานรอยต่อ
ท่อให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่

24/2561
-ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

ผลการดาเนินการ
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การเบิก - จ่ าย
การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-12แผนงาน
ลาดับ
ที่

10

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลงลูกรังผิว
จราจร (สายนานาย
กุหลาบ ชิดประทุม – นา
นายพัน แม้นชัยภูมิ) หมู่ที่
17 บ้านหนองบัวขาว
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
349,000.-บาท

หมวดค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดขนถมดินผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
670.00 สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริ มาตรดินถม
ไม่นอ้ ยกว่า 3,350.00
ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริ มาตร
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 402.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
25/2560
- ป้ ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน 1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก - จ่ าย

จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

ประกาศสอบ
ราคา/ประกวด
ราคา
(วัน เดือน ปี )

ลงนามใน
สัญญา
(วัน เดือน ปี )

การส่ งมอบ
(วัน /เดือน/ปี )

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

เฉพาะเจาะจง

-

18 มิ.ย. 61

2 ส.ค. 61

347,500.-

-

ลายมือชื่อ.............................................ผูจ้ ดั ทา
( นางจานงค์ สิ มมะระ )
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

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

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

