
แผนงาน เป็นไป ไม่เป็นไป

จ านวน จัดหา ประกาศสอบราคา ลงนาม การส่งมอบ เงิน เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนับ) โดย ประกวดราคา ในสัญญา (วนัเดือนปี) งบประมาณ หรือเงินสมทบ (/) (/)

ใช้วธิี (วนัเดือนปี) (วนัเดือนปี) (ล้านบาท) ล้านบาท
1 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างร่องระบายน  า

คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู ่1

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 28 ก.ย.58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4195 - /

2 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างร่องระบายน  า
คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู ่5

1 แห่ง - - - - - - - - โอนลด ตามมติ 
สภา สมัย 2   
ครั งที ่1/58

3 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างรั วรอบส านักงาน 
อบต.ทัพเสด็จ

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.5850 - /

4 เคหะและชุมชน
โครงการก่อสร้างระบบกรองน  าดี
ประปาหมูบ่้าน หมู ่8 โอนงบประมาณ
เป็นโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปา ตามมติสภา 
สมัย 2 ครั งที ่1/58 วนัที ่15 มิถุนายน
 58

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4180 - /

5 เคหะและชุมชน โครงการขยายท่อเมนประปาพร้อมปัม๊
 หมู ่10

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 25 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4190 - /

6 เคหะและชุมชน โครงการเพิม่ถังแรงดันประปาพร้อม
เปล่ียนเดินท่อประปา หมู ่6 โอนเพิม่
ตามมติสภา สมัย 2 ครั งที ่1/58 วนัที ่
15 มิถุนายน 58

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4200 - /

7 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อง หมู ่4

1 แห่ง สอบราคา 22 พ.ค. 58 22 ม.ิย. 58 6 ส.ค. 58 0.2720 - /

แบบรายงานผลการปฏิบัติตรามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการงาน / โครงการ

ล าดับ

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย



แผนงาน เป็นไป ไม่เป็นไป

จ านวน จัดหา ประกาศสอบราคา ลงนาม การส่งมอบ เงิน เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนับ) โดย ประกวดราคา ในสัญญา (วนัเดือนปี) งบประมาณ หรือเงินสมทบ (/) (/)

ใช้วธิี (วนัเดือนปี) (วนัเดือนปี) (ล้านบาท) ล้านบาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตรามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการงาน / โครงการ

ล าดับ

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

8 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ่7

1 แห่ง สอบราคา 22 พ.ค. 58 1 ก.ค. 58 5 ส.ค. 58 0.4100 - /

9 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ่9

1 แห่ง สอบราคา 22 พ.ค. 58 6 ก.ค. 58 19 ส.ค. 58 0.4180 - /

10 เคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู ่12 
โอนงบประมาณเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ตามมติสภา สมัย 2 ครั งที ่
1/58 วนัที ่15 มิถุนายน 58

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 29 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4220 - /

11 เคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(Boxculvert) หมู ่3

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 24 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4180 - /

12 เคหะและชุมชน โครงการขุดลอกละลมเบงพร้อมฝาย
น  าล้น หมู ่2

1 แห่ง สอบราคา 6 ต.ค. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.4200 - /

13 เคหะและชุมชน โครงการขุดลอกขยายเขตสระน  าข้างวดั
 หมู ่4

1 แห่ง สอบราคา 2 ก.ย. 58 25 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.1460 - /

14 เคหะและชุมชน
โครงการขุดลอกสระประปา ม.11 โอน
งบประมาณเป็นโครงการเพิม่แรงดัน
ประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา 
ตามมติสภา สมัย 2 ครั งที ่1/58 วนัที ่
15 มิถุนายน 58

1 เส้น สอบราคา 2 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58 ยังไม่ส่งมอบ 0.3450 - /



แผนงาน เป็นไป ไม่เป็นไป

จ านวน จัดหา ประกาศสอบราคา ลงนาม การส่งมอบ เงิน เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนับ) โดย ประกวดราคา ในสัญญา (วนัเดือนปี) งบประมาณ หรือเงินสมทบ (/) (/)

ใช้วธิี (วนัเดือนปี) (วนัเดือนปี) (ล้านบาท) ล้านบาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตรามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการงาน / โครงการ

ล าดับ

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย

15 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่1 บ้านโคก
เพร็ก

1 แห่ง ประกวด
ราคา

13 พ.ย. 57 24 ธ.ค. 57 28 ก.ค. 58 3.5080 - /

16 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่5 บ้านโคก
ทหาร

1 แห่ง ประกวด
ราคา

13 พ.ย. 57 19 ธ.ค. 57 20 ก.ค. 58 3.5080 - /

17 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ่4 บ้านโคกแจง  - หมูท่ี ่11
 บ้านคลองน  าใส

1 เส้น ประกวด
ราคา

14 ม.ค. 58 19 ก.พ. 58 22 พ.ค. 58 3.5600 - /

18 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์

1 หลัง สอบราคา 18 มี.ค. 58 21 เม.ย. 58 23 ก.ย. 58 1.0395 - /

19 - โครงการจัดซื อรถบรรทุกชนิดเปิดข้าง
เทท้าย พร้อมเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

1 คัน ประกวด
ราคา

14 ม.ค. 58 11 ก.พ. 58 17 ก.พ. 58 3.1851 - /

                                                                                                              (นายนที  หวลประไพ)                                              

                                                                                                      ลงชือ่.......................................เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
                      ลงชือ่...................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ                             (นายเอกกว ี ระกอนา)                                              ลงชือ่....................................ปลัด อบต.ทัพเสด็จ
                          (นางสาวสุภาพร  จิตรสูงเนิน)                                                                                                                                 (นายสายชล  คนโต)

                                                                                                      ลงชือ่......................................นายก อบต.ทัพเสด็จ



แผนงาน เป็นไป ไม่เป็นไป

จ านวน จัดหา ประกาศสอบราคา ลงนาม การส่งมอบ เงิน เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน

(หน่วยนับ) โดย ประกวดราคา ในสัญญา (วนัเดือนปี) งบประมาณ หรือเงินสมทบ (/) (/)

ใช้วธิี (วนัเดือนปี) (วนัเดือนปี) (ล้านบาท) ล้านบาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตรามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการงาน / โครงการ

ล าดับ

หมายเหตุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินงาน การเบิก-จ่าย


