
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2563 

*************************************************** 

       องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห ได้จัดท ารายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 

               ประกาศ ณ วันที่   15   ตุลาคม 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

                 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  2563 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี  2563 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยการจัดหาซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุพัสดุประจ าปี 2563 แยกได้ดังนี้ 

1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 
1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน 0 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน 17 โครงการ 

2. โครงการงบกลาง รายงานการเงินส ารองจ่ายเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัยประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน 0 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน 11 โครงการ 

3. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน 0 โครงการ 
1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน 7 โครงการ 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                               (ลงชื่อ)                                     เจ้าหน้าทีพั่สดุ      

                                        (นางสาวพิมพ์ชนก   แสนสิทธิ์) 

             (ลงชื่อ)                                     หัวหน้าเจา้หน้าที่พัสดุ      

                                          (นางสาวนภาวรรณ    แก้วชิน) 

(ลงชื่อ) 

               (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

      

 



ยังไม่
ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรตำม

ระเบียบ(แต่ยงัไม่ลง
นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำแล้ว    

(ลงวันที-่ส้ินสุด)

งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

1
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนคอนเลียบ หมูท่ี ่3 (130,000)

130,000        - - เฉพำะเจำะจง 20 เม.ย. 63 - 20 ม.ิย. 63           118,000     118,000 12,000        

2
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนโนนสวำง หมูท่ี ่7  (155,000)

155,000        - - เฉพำะเจำะจง 28 ส.ค. 63-26 ต.ค. 63           115,000     115,000 40,000        

3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนโนนสวำง หมูท่ี ่7  (170,000)

170,000        - - เฉพำะเจำะจง 28 ส.ค. 63-26 ต.ค. 63 163,000   163,000  7,000          

4
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนสร้ำงกวำง หมูท่ี ่8 (485,000)

485,000        - - เฉพำะเจำะจง 15 เม.ย. 63- 14 ม.ิย. 63 460,000   460,000  25,000        

5
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนสินเจริญ หมูท่ี ่6 (450,000)

450,000        - - เฉพำะเจำะจง 27 ส.ค. 63- 25 พ.ย. 63 427,000              427,000 23,000        

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 
ต้ังไว(้บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค

สรุปผลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง  องค์การบริหารสว่นต าบลเตาไห   อ าเภอเพ็ญ   จงัหวัดอุดรธานี
ตามขอ้บัญญตัปิระจ าปีงบประมาณ 2563  ประจ าเดอืนกันยายน 2563

ผลกำรด ำเนนิงำน

งบประมำณ
เบกิจ่ำย 
(บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)



2

ยังไม่
ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรตำม

ระเบียบ(แต่ยงัไม่ลง
นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำแล้ว    

(ลงวันที-่ส้ินสุด)

งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 
ต้ังไว(้บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค

ผลกำรด ำเนนิงำน

งบประมำณ
เบกิจ่ำย 
(บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

6
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนหม้อ  หมูท่ี ่4   (300,000)

300,000        - - เฉพำะเจำะจง 25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63           285,000     285,000 15,000        

7
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนหม้อ  หมูท่ี ่9  (180,000)

180,000        - - เฉพำะเจำะจง 27 ม.ีค. 63 - 26 พ.ค. 63           175,000     175,000 5,000          

8
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนคอนสวรรค์ หมูท่ี ่5  (400,000)

400,000        - - เฉพำะเจำะจง 16 ม.ีค. 63- 15 พ.ค. 63           395,000     395,000 5,000          

9
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนเตำไห หมูท่ี ่1  (450,000)

450,000        - - เฉพำะเจำะจง 16 ม.ีค. 63- 15 พ.ค. 63           445,000     445,000 5,000          

10
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนนำพัง หมูท่ี ่2   (470,000)

470,000        - - เฉพำะเจำะจง 20 เม.ย. 63 - 20 ม.ิย. 63           465,000     465,000 5,000          

11
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนสินเจริญ หมูท่ี ่6  (100,000)

100,000        - - เฉพำะเจำะจง 16 ม.ีค. 63- 15 พ.ค. 63             98,000       98,000 2,000          



3

ยังไม่
ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรตำม

ระเบียบ(แต่ยงัไม่ลง
นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำแล้ว    

(ลงวันที-่ส้ินสุด)

งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 
ต้ังไว(้บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค

ผลกำรด ำเนนิงำน

งบประมำณ
เบกิจ่ำย 
(บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

12
โครงกำรก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยในหมูบ่้ำน บ้ำนคอนสวรรค์ หมูท่ี ่5 (100,000)

100,000        - - เฉพำะเจำะจง 25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63             97,000       97,000 3,000          

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมูบ่้ำน 
บ้ำนนำพัง หมูท่ี ่2  (80000)

80,000         - - เฉพำะเจำะจง 20 เม.ย. 63 - 20 ม.ิย. 63 75,000                  75,000 5,000          

14 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน
หมูบ่้ำน บ้ำนสร้ำงกวำง หมูท่ี ่8 (65000)

65,000         - - เฉพำะเจำะจง 20  เม.ย. 63 - 20 ม.ิย. 63 64,000                  64,000 1,000          

15
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่8 บ้ำน
สร้ำงกวำง ถนนสำยไปศำลโนนยำ่ (50,000)

50,000         - - เฉพำะเจำะจง 25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 48,500                  48,500 1,500          

16 ก่อสร้ำงขุดเจำะบ่อบำดำล บ้ำนคอนเลียบ หมูท่ี่3 (งบกลำง) 210,000        - - เฉพำะเจำะจง 25 ม.ีค. 63-24 เม.ย. 63 205,000              205,000 5,000          

17 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ หมูท่ี ่6 บ้ำนสินเจริญ (25,000) 25,000         - - เฉพำะเจำะจง 26 ก.ย. 63- 21 ต.ค. 63 25,000                  25,000 -             



ยังไม่
ด ำเนนิกำร (/)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมระเบียบ(แต่ยงัไม่
ลงนำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำ

แล้ว(ลงวันที-่ส้ินสุด)

 
งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

1

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนนำพัง หมู ่2 สำยบ้ำนนำงล ำดวน - วัดบ้ำนนำพัง กว้ำง 4 เมตร ยำว 148
 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 592 ตำรำง
เมตร    (190,000)

190,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 189,000         189,000              1,000                

2

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนนำพัง หมู ๋2 สำยทำงหลวงชนบท - อนุสำวรีย ์บ้ำนนำพัง กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 317 เมตร หนำเฉล่ีย0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 
1,268 ตำรำงเมตร     (410,000)

410,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 409,000         409,000              1,000                

3

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนคอนเลียบ หมู ่3 สำยถนนทำงหลวง อด.2022 - หน้ำโรงเรียน กว้ำง 5 
เมตร ยำว 310 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ
 1,550 ตำรำงเมตร     (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

4

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนคอนเลียบ หมู ๋3 สำยถนนทำงหลวง อด.2022 ถนนล ำหว้ยหลวง กว้ำง 4
 เมตร ยำว 310  เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อย
กว่ำ 1,240 ตำรำงเมตร      (400,000)

400,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 399,000         399,000              1,000                

สรุปผลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง องค์การบริหารสว่นต าบลเตาไห   อ าเภอเพ็ญ   จงัหวัดอุดรธานี

โครงการงบกลาง รายงานการเงินส ารองจา่ยเพ่ือจา่ยกรณฉีกุเฉนิหรือ
        จ าเป็น  เพ่ือชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัตกิรณฉีกุเฉนิ (กรณอุีทกภยั

ประจ าเดอืนกันยายน 2563

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ
 ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ
เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค



2

ยังไม่
ด ำเนนิกำร (/)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมระเบียบ(แต่ยงัไม่
ลงนำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำ

แล้ว(ลงวันที-่ส้ินสุด)

 
งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ
 ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ
เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค

5

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนหมอ้ หมู ๋4 สำยบ้ำนนำยเผด็จเพ็งสวรรค์ - โรงเรียนบ้ำนหมอ้ กว้ำง 4 
เมตร ยำว 390 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ
 1,560 ตำรำงเมตร     (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

6

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนหมอ้ หมู ๋4 สำยทำงหลวง อด 4066 - นำยบุญแพงชำวกล้ำ กว้ำง 4 
เมตร ยำว 390 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ
 1,560 ตำรำงเมตร     (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

7

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนคอนสวรรค์ หมู ๋5 สำยบ้ำนนำยบุญเฮือง โรงเรียนบ้ำนคอนสวรรค์ กว้ำง
 4 เมตร ยำว 390 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อย
กว่ำ 1,560 ตำรำงเมตร     (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

8

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนคอนสวรรค์ หมู ๋5 สำยถนนทำงหลวง อด 4066 - โรงเรียนบ้ำนคอน
สวรรค์ กว้ำง 4 เมตร ยำว 390 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจร
ไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 1,560 ตำรำงเมตร   (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

9

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนสินเจริญหมู ๋6 สำยบ้ำนนำยบัวภำ อตัุน - บ้ำนนำยวำด คนทน กว้ำง 4 
เมตร ยำว 390 เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 
1,560 ตำรำงเมตร   (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                



3

ยังไม่
ด ำเนนิกำร (/)

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
ตำมระเบียบ(แต่ยงัไม่
ลงนำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี
ลงนำมในสัญญำ

แล้ว(ลงวันที-่ส้ินสุด)

 
งบประมำณ
ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ
 ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ
เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ
คงเหลือ (บำท)

ปญัหำและ
อปุสรรค

10

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนสินเจริญ หมู ๋6 สำยภำยในหมูบ๋้ำน - วัดป่ำพระนำไฮ กว้ำง 5 เมตร ยำว
 310 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 1,550 
ตำรำงเมตร    (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                

11

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้ำนโนนสว่ำง หมู ๋7 สำยหลังโรงเรียน - ถนนล ำหว้ยหลวง กว้ำง 4 เมตร ยำว
 390 เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมพีืน้ทีผิ่วจรำจรไหล่ทำงไมน่้อยกว่ำ 1,560 
ตำรำงเมตร    (500,000)

500,000           - - เฉพำะเจำะจง 11  ม.ีค. 63 - 11  พ.ค. 63 499,000         499,000              1,000                



ยังไม่

ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

ตำมระเบียบ(แต่ยังไม่ลง

นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี ลงนำมในสัญญำแล้ว(ลง

วันที-่ส้ินสุด)

 งบประมำณ

ด ำเนนิกำร 

(บำท)

1

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นคอนเลียบ หมูท่ี่ 3 - 

บำ้นนำพัง หมูท่ี่ 2 ต ำบลเตำไห กว้ำง 5 เมตร ยำว 2,700 

เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงดินลุกรัง ข้ำงละ 0.5 เมตร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำนี

 1 สำย    (7,320,000)

7,320,000     - - e - bidding 4  ม.ิย. 63 -3 ส.ค. 63 5,770,000   5,770,000    1,550,000   

2

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นคอนสวรรค์ หมูท่ี่ 5 - 

บำ้นหนองผง ต ำบลบำ้นเหล่ำ กว้ำง 5 เมตร ยำว 2,900 

เมตร หนำ 0.15 เมตร ไหล่ทำงดินลุกรัง ข้ำงละ 0.5 เมตร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำนี

 1 สำย    (7,840,000)

7,840,000     - - e - bidding 8 ม.ิย. 63 - 7 ส.ค. 63 5,332,000   - 2,508,000   

อยูร่ะหว่ำง

ก ำเนนิกำร

กอ่สร้ำง

 สรุปผลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง   องค์การบริหารสว่นต าบลเตาไห   อ าเภอเพ็ญ   จงัหวัดอุดรธานี

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าป ี2563 ประจ าเดอืน กันยายน  2563 

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 

ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ

เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ

คงเหลือ 

(บำท)

ปญัหำและ

อปุสรรค



2

ยังไม่

ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

ตำมระเบียบ(แต่ยังไม่ลง

นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี ลงนำมในสัญญำแล้ว(ลง

วันที-่ส้ินสุด)

 งบประมำณ

ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 

ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ

เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ

คงเหลือ 

(บำท)

ปญัหำและ

อปุสรรค

3

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นหมอ้ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลเตำไห กว้ำง 15 เมตร สันฝำยสูง 2 เมตร ผนงัข้ำงสูง 

3.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนกอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น มข. 2527

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำนี

 1 แหง่    (708,000)

708,000       - - e - bidding 29 พ.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 565,000      - 143,000     

เนือ่งจำก

อยูใ่นช่วง

ท ำนำผู้

รับจ้ำงไม่

สำมำรถ

ด ำเนนิกำร

กอ่สร้ำงได้

4

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นคอนเลียบ หมูท่ี่ 3

 ต ำบลเตำไห กว้ำง 13 เมตร สันฝำย สูง 2 เมตร ผนงัข้ำงสูง

 3.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนกอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น มข.2527

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำนี

 1 แหง่    (705,000)

705,000       - - e - bidding 11 ม.ิย. 63 - 10 ส.ค. 63 517,000      - 188,000     

เนือ่งจำก

อยูใ่นช่วง

ท ำนำผู้

รับจ้ำงไม่

สำมำรถ

ด ำเนนิกำร

กอ่สร้ำงได้



3

ยังไม่

ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

ตำมระเบียบ(แต่ยังไม่ลง

นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี ลงนำมในสัญญำแล้ว(ลง

วันที-่ส้ินสุด)

 งบประมำณ

ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 

ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ

เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ

คงเหลือ 

(บำท)

ปญัหำและ

อปุสรรค

5

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นคอนสวรรค์ หมูท่ี่

 5 ต ำบลเตำไห กว้ำง 18.00 เมตร สันฝำยสูง 2.00 เมตร 

ผนงัข้ำงสูง 3.50 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนกอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น

 มข. 2527 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ 

จังหวัดอดุรธำน ี1 แหง่    (798,000)

798,000       - - e - bidding 29 พ.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 647,000      - 151,000     

เนือ่งจำก

อยูใ่นช่วง

ท ำนำผู้

รับจ้ำงไม่

สำมำรถ

ด ำเนนิกำร

กอ่สร้ำงได้

6

กอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นเตำไห หมูท่ี่ 1 

สันฝำยสูง 2 เมตร ผนงัข้ำงฝำยสูง 3.50 เมตร กว้ำง 16 เมตร

 ตำมแบบมำตรฐำนกอ่สร้ำงฝำยน้ ำล้น มข.2527 องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำน ี1 แหง่  

  (669,000)

669,000       - - e - bidding 11 ม.ิย. 63 - 10 ส.ค. 63 578,900      - 90,100       

เนือ่งจำก

อยูใ่นช่วง

ท ำนำผู้

รับจ้ำงไม่

สำมำรถ

ด ำเนนิกำร

กอ่สร้ำงได้



4

ยังไม่

ด ำเนนิกำร 

(/)

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

ตำมระเบียบ(แต่ยังไม่ลง

นำมในสัญญำ)  (/)

จัดท ำโดยวิธี ลงนำมในสัญญำแล้ว(ลง

วันที-่ส้ินสุด)

 งบประมำณ

ด ำเนนิกำร 

(บำท)

ล ำดับที่ รำยกำรโครงกำร
 งบประมำณ 

ต้ังไว้(บำท)

ผลกำรด ำเนนิงำน

 งบประมำณ

เบกิจ่ำย (บำท)

งบประมำณ

คงเหลือ 

(บำท)

ปญัหำและ

อปุสรรค

7

กอ่สร้ำงระบบประปำหมูบ่ำ้น แบบผิวดินขนำดกลำง หมู ่5 

บำ้นคอนสวรรค์ ต ำบลเตำไห ตำมแบบมำตรฐำนส ำนกั

บริหำรจัดกำรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเตำไห อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธำน ี1 แหง่   

(2,415,000)

2,415,000     - - e - bidding 9 ก.ค. 63 - 5 ม.ค. 64 1,668,800   - 746,200     

อยูร่ะหว่ำง

ก ำเนนิกำร

กอ่สร้ำง


