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

1

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
หน้าโรงเรี ยน - บ้านนาย
พรมมี) บ้านชีลอง หมู่ 16
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
341,900.-บาท

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

หมวดค่ าทีด่ นิ และสิ่ งก่ อสร้ าง
- ขุดรื้ อถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กเดิมทิ้ง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00
เมตร และก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว
115.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 517.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
13/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

1 โครงการ

ผลการดาเนินการ
จัดหาโดย
ใช้ วธิ ี

เฉพาะเจาะจง

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

6 ก.พ. 61

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

เงิน
งบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ
(ล้านบาท)

23 มี.ค. 61

336,900.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-2แผนงาน
ลาดับ
ที่

2

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สาย รพ.สต. –
หน้าโรงเรี ยนหนองสระ)
บ้านใหม่พฒั นา หมู่ 11 ต.
ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
227,000.-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 5.00 เมตร ยาว 88.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
มีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 440.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
9/2561
- 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

-

23 ก.พ. 61

23 มี.ค. 61

222,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-3แผนงาน
ลาดับ
ที่

3

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สายบ้านนาง
บุญเฮียง จิตรบันเทิง สระหลวง) บ้านหนองบัว
ขาว หมู่ 17 ต.ชีลอง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
393,900.-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 260.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
มีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 780.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 5 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
14/2561
- 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

-

6 ก.พ. 61

23 มี.ค. 61

388,900.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-4แผนงาน
ลาดับ
ที่

4

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
ศาลปูตา - วัดบุ่งสาวดาล)
บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
500,000.-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 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 255.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
1,020.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
4/2561)
- 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

-

14 มี.ค. 61

28 เม.ย. 61

499,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-5แผนงาน
ลาดับ
ที่

5

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
กุดเหม่ง หมู่ 2 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
458,100.-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
บ้านนายเบา ศรี พล) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)
จานวน 6 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สายปู
ตา - บ้านนายบุญร่ วม กอง
ชัย) ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
577.50 ตารางเมตร

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

-

14 มี.ค. 61

28 เม.ย. 61

457,100.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-6แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

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

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

-

2 ก.พ. 61

21 มี.ค. 61

496,000.-

-

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
3/2561)
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย

6

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
โปงเกต หมู่ 7 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
499,800.-บาท

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ถ่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางสุ พิน แอ้นชัยภูมิ)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่เท
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 42.50
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรื อลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่

1 โครงการ

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-7แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด ø 0.30
x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 4 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางสังวาล) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่
น้อย 75.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรื อลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)
จานวน 4 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย

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

-8แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

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

- สายที่ 3 ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (สาย
บ้านนางบัวลา – ถนนสาย
บ้านโปงเกต) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้นื ที่
เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
880.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรื อลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
7/2561
- 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

-9แผนงาน
ลาดับ
ที่

7

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก บ้านหัว
หนอง หมู่ 6 ต.ชีลอง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
366,100.-บาท

หมวดค่ าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ าง
รายการ

ผลการดาเนินการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

หมวดค่ าทีด่ นิ และสิ่ งก่ อสร้ าง
1 โครงการ
- สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สายบ้านนายเลียว)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมี
พื้นที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 195.00
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร
(มอก.ชั้น 3) จานวน 4 ท่อน พร้อม
ยาแนวประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก (สายบ้านนายวานิช)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
500.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรื อลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่ 6/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน 1 ป้ าย

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

-

14 มี.ค. 61

28 เม.ย. 61

365,100.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-10แผนงาน
ลาดับ
ที่

8

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ โครงการ
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงลูกรังผิวจราจร
บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
420,785.-บาท

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

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ขุดขนถมดินผิว
จราจร (สายนานายบุญเกิด ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 685.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริ มาณดินถม
ไม่นอ้ ยกว่า 1,541.00
ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 685.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริ มาตร
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 411.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย

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

-

2 มี.ค. 61

18 เม.ย. 61

415,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-11แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

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

- สายที่ 2 ขุดขนถมดินผิว
จราจร (สายนานายอาคา โค้ง
นอก - นานายบุญเหลือ)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
800.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริ มาณ
ดินถมไม่นอ้ ยกว่า 1,800.00
ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริ มาตร
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 480.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
2/2561
-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

9

10

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้าน
นายวีระ - นานางสุ ดใจ)
บ้านหนองหว้า หมู่ 12
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
379,800.-บาท
แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายหน้าวัด
– ศาลากลางบ้าน) บ้านกุด
เหม่ง หมู่ 2 ต.ชีลอง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
139,700.-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 280.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
10/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย
หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปตัวยู
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)
จานวน 14 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย - ตามแบบ
ทต.ชีลอง เลขที่ 1/2561

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)

1 โครงการ

เฉพาะเจาะจง

-

5 เม.ย. 61

7 มิ.ย. 61

379,000.-

-

1 โครงการ

เฉพาะเจาะจง

-

5 เม.ย. 61

7 มิ.ย. 61

139,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-13แผนงาน
ลาดับ
ที่

11

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู บ้านโสกน้ า
ขาว หมู่ 15 ต.ชีลอง อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
456,400.-บาท

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

โครงการตามมาตรฐาน 1
ป้ าย
หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้านนาย
จักริ นทร - บ้านนายสมบูรณ์)
ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 122.00 เมตร หนา 0.10
เมตร ลึก 0.30 เมตร
- สายที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กรู ปตัวยู (สายบ้านนาย
เบย) ขนาดปากกว้าง 0.30
เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา
0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร
- วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x
1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)

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

-

4 เม.ย. 61

3 มิ.ย. 61

450,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-14แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

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

จานวน 7 ท่อนพร้อมยาแนว
ประสานรอยต่อท่อให้
เรี ยบร้อย
- สายที่ 3 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปตัว
ยู (สายบ้านนางบุบผา – สระ
โสก) ขนาดปากกว้าง 0.30
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา
0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
12/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
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

-15แผนงาน
ลาดับ
ที่

12

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ปรับปรุ งถนน
ดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง
ผิวจราจร บ้านหัวหนอง
หมู่ 14 ต.ชีลอง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
500,000.-บาท

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

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร
(จากนานายพรวน ชาวบัว
ขาว - นานายตื้อ จงกลนี)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- สายที่ 2 ขุดขนถมดินผิว
จราจร (จากนา น.ส. ทองคูณ
งาคม - นานายเชียร ศรี บวั
พันธุ ์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.40 เมตร ลาดเอียง 1:1
ปริ มาตรถมดินไม่นอ้ ยกว่า
1,760.00 ลูกบาศก์เมตร

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

-

5 มี.ค. 61

19 เม.ย. 61

495,000.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-16แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/โครงการ

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

และลงลูกรังผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 780.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- สายที่ 3 ลงลูกรังผิวจราจร
(จากนานายตื้อ จงกลนี - นา
นางปัทมาพร ถนอมสัตย์)
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ปริ มาตรลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจร
ให้เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
11/2561
- ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
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
(ล้ านบาท)

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-17แผนงาน
ลาดับ
ที่

13

14

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ปรังปรุ ง
ถนนลาดยาง (สายบ้านกุด
เหม่ง - บ้านหนองสระ)
หมู่ 2
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
337,800.-บาท
แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ลงลูกรังผิว
จราจร (จากหนองบัวขาว
- ลาห้วยสงแก) บ้าน
หนองบัวขาว หมู่ 5
ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
272,100.-บาท

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

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรื อมีพ้นื ที่เทคอนกรี ตไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตาราง
เมตร
-ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
15/2561
-ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
1 ป้ าย
หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- ลงลูกรังผิวจราจร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,200.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
-ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
5/2561
-ป้ ายโครงการตามมาตรฐาน
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)

1 โครงการ

เฉพาะเจาะจง

-

21 พ.ค. 61

20 ก.ค. 61

283,000.-

-

1 โครงการ

เฉพาะเจาะจง

-

2 มี.ค. 61

18 เม.ย. 61

268,100.-

-

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

-18แผนงาน
ลาดับ
ที่

15

งาน/โครงการ

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
งาน ไฟฟ้ าถนน
โครงการ ลงลูกรังผิว
จราจร บ้านหนองคล้า
หมู่ 10
ต.ชีลอง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ
229,200.-บาท

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

หมวดค่ าทีด่ นิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
- สายที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร
(ถนนคันคู – ฝายน้ าล้น)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ปริ มาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,200.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งผิว
จราจรให้เรี ยบร้อย
- สายที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร
(สายบ้านนายสมัย ประยูร
พรหม) ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริ มาตร
ลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 86.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งผิวจราจรให้
เรี ยบร้อย
- ตามแบบ ทต.ชีลอง เลขที่
8/2561 -ป้ ายโครงการตาม
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

-

2 มี.ค. 61

18 เม.ย. 61

225,200.-

-

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

เป็ นไปตาม
แผน ( / )

ลายมือชื่อ...................................................ผูร้ ับผิดชอบ
( นางสุภารัตน์ แดงใส )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง

ไม่ เป็ นไปตาม
แผน ( / )

หมายเหตุ

