
จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เปน็ไปตาม หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ งบประมาณ แผน ( / ) แผน  ( / )

(หน่วยนับ) ราคา (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

1 โครงการส่งเสริม ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ประมูล 12-ต.ค.-58 25-พ.ย.-58 26-พ.ค.-59 2,646,000.00 /

สนับสนุนการ แบบบาดาลขนาดใหญ่ ทางอิเล็ก

บริหารจดัการ หมู่ที่ 12  บ้านคันชั่ง ทรอนิกส์

น้ าอยา่งบูรณาการ ต าบลบางตาเถร

/การพัฒนาแหล่ง ตามแบบมาตรฐาน

น้ า(ก่อสร้างระบบ กรมทรัพยากรน้ า

ประปา) ก าหนด อบต.บางตาเถร

อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี

ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

(นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ

(นางนพาพร   ใจน้ า)

ผอ.กองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2559

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์

ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ล าดับที่



จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ งบประมาณ แผน ( / ) แผน  ( / )

(หน่วยนับ) ราคา (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

2 โครงการป้องกัน ก่อสร้างลานกีฬาอเนก 1 แห่ง สอบราคา 9-ต.ค.-58 24-พ.ย.-58 27-ม.ค.-59 700,000.00 /

และแก้ไขปัญหา ประสงค์ ขนาดกวา้ง 40

ยาเสพติด / การ เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่

พัฒนาสังคมและ 12โรงเรียน อบต.บางตา

ชุมชน(ส่ิงก่อสร้าง เถร องค์การบริหารส่วน

ด้านการกีฬา) ต าบลบางตาเถร อ าเภอ

สองพีน่้อง    จงัหวดั

สุพรรณบุรี

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางนพาพร   ใจน้ า) (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

ผอ.กองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2559

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง



จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เปน็ไปตาม หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ งบประมาณ แผน ( / ) แผน  ( / )

(หน่วยนับ) ราคา (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

3 โครงการส่งเสริม ก่อสร้างอาคารเรียน 1 แห่ง ประมูล 12-ต.ค.-58 1-ธ.ค.-58 15-ส.ค.-59 5,641,376.00 / ส่งงาน

สนับสนุนการ อนุบาลโรงเรียน ทางอิเล็ก ไม่ตรง

บริหารจดัการ องค์การบริหารส่วน ทรอนิก ตามสัญญญา

น้ าอยา่งบูรณาการ ต าบลบางตาเถร 

/การพัฒนาการ องค์การบริหารส่วน

ศึกษา(ก่อสร้างอา ต าบลบางตาเถร

คารเรียนและอาคาร อ าเภอสองพีน่้อง

ประกอบ) จงัหวดัสุพรรณบุรี

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางนพาพร   ใจน้ า) (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

ผอ.กองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2559

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย 
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง



จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เปน็ไปตาม หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ งบประมาณ แผน ( / ) แผน  ( / )

(หน่วยนับ) ราคา (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

4 โครงการส่งเสริม ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1 แห่ง ประมูล 12-ต.ค.-58 24-พ.ย.-58 22-ม.ค.-59 2,398,000.00 /

สนับสนุนการ พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) ทางอิเล็ก

บริหารจดัการ องค์การบริหารส่วน ทรอนิก

น้ าอยา่งบูรณาการ ต าบลบางตาเถร อ าเภอ

/การพัฒนาการ สองพีน่้อง 

ศึกษา(ก่อสร้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางนพาพร   ใจน้ า) (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

ผอ.กองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2559

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย 
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง



  

จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ เงิน เงินนอก เป็นไปตาม ไม่เปน็ไปตาม หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ใช้วิธี ราคา/ประกวด สัญญา (วัน/เดือน/ป)ี งบประมาณ งบประมาณ แผน ( / ) แผน  ( / )

(หน่วยนับ) ราคา (วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป)ี (ล้านบาท)

5 ผลผลิตจดัสรร ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1 แห่ง ประมูล 12-ต.ค.-58 24-พ.ย.-58 1-ม.ีค.-59 4,400,000.00 /

เงินอุดหนุนให้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางอิเล็ก

แก่ปกครองส่วน สายบ้านบางซอ-บ้าน ทรอนิก

ท้องถิ่น / การ โคกเจด็ลูก หมู่ที่3,18,5

พัฒนาโครงสร้าง ,13 กวา้ง 6 เมตร ยาว

พืน้ฐาน(ก่อสร้าง/ 1,419เมตร หนา0.05เมตร

ซ่อมแซมถนนที่

รับถ่ายโอน

ภารกิจ)

ลายมือชื่อ.....................................ผู้ตรวจสอบ ลายมือชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบ

(นางนพาพร   ใจน้ า) (นายบัญชา   สุนทรีเกษม)

ผอ.กองคลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2559

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   จังหวัดสุพรรณบุรี    กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

ล าดับที่

แผนงาน
หมวดค่าครุภัณฑ์

ผลการด าเนินการ การเบิก - จ่าย 
ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง


