
แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง ปงีบประมาณ ๒๕๖๑  
       เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                                        

 
ล าดับ แผนงาน หมวดค่าที่ค่าครุภัณฑ์ 

/ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ผลการด าเนินการ การเบิก – จ่าย  หมายเหตุ 

 งาน/
โครงการ 

รายการ จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดย 
ใช้วิธี 

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เฉพาะ 
เจาะจง 

6 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61  /  /  ร้านฮาร์ดแวร์ 
22,000 บาท 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED สี  

1 เคร่ือง เฉพาะ 
เจาะจง 

6 มิ.ย.61 6 มิ.ย.61  /  /  ร้านฮาร์ดแวร์ 
17,000 บาท 

3 บริหารงาน
คลัง 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง เฉพาะ 
เจาะจง 

5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61  /  /  ร้านเอ็นเค
คอมพิวเตอร์ 
22,000 บาท 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED สี  

1 เคร่ือง เฉพาะ 
เจาะจง 

9 พ.ค.61 9 พ.ค.61  /  /  ร้านเอ็นเค
คอมพิวเตอร์ 
17,000 บาท 

5 งาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคสล.เป็น
แอสฟัลท์คอนกรีต 

1 เส้น เฉพาะ 
เจาะจง 

29 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 15 พ.ค.61  / /  ผู้รับจ้าง 
หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้าง 
498,000 บาท 

 
 

   
 (ลงชื่อ)....อรพันธ์   ศรีระษา......ผู้ตรวจสอบ                   (ลงชื่อ)........สุรศักดิ์   สิมาขันธ์.......ผู้ตรวจสอบ               (ลงชื่อ)....ชวาลย์   ทองสังข์......ผู้รับผิดชอบ 
          (นางอรพันธ์   ศรีระษา)                                                               (นายสุรสักดิ์    สิมาขันธ์)                                        (นายชวาลย์   ทองสังข)์ 
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                ปลดัเทศบาลตําบลปรางค์กู่                                   นายกเทศมนตรีตําบลปรางค์กู่ 



      แบบรายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
       เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                                        

ล าดับ แผนงาน หมวดค่าที่ค่าครุภัณฑ์ 
/ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ การเบิก – จ่าย  หมายเหตุ 

 งาน/
โครงการ 

รายการ จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหา
โดย 
ใช้วิธี 

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

 

6 งาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคสล.เป็น
แอสฟัลท์คอนกรีต 

1 เส้น เฉพาะ 
เจาะจง 

24 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 15 พ.ค.61  / /  ผู้รับจ้าง 
หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้าง 
185,000 บาท 

7 งาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการต่อเติมหลังคา
กันสาดตลาดสด
เทศบาล 

1แห่ง เฉพาะ 
เจาะจง 

5 มี.ค. 61 5 มี.ค. 61 25 เม.ย.61  / /  ผู้รับจ้าง 
ร้านตี๋ใหญ่ท่อไอเสีย 

80,000 บาท 
8 งาน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ํา-ห้องส้วม 
จํานวน ๖ ห้องพร้อม
ห้องน้ําผู้พิการ ตลาด
สดเทศบาล 

1แห่ง ประ 
กวด
ราคา 

9 ส.ค.61 7 ก.ย. 61 -     ผู้รับจ้าง บริษัทบ้าน
ดี สถาปนิกออกแบบ
และก่อสร้างจํากัด 
453,895.24 บาท 

9 งาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

โครงการเทลาน
คอนกรีตเอนกประสงค์  

1แห่ง เฉพาะ 
เจาะจง 

29 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 17 เม.ย. 61  / /  ผู้รับจ้าง 
หจก.ภุมรัตน์

ก่อสร้าง 
98,000 บาท 

 
(ลงชื่อ)....อรพันธ์   ศรีระษา......ผู้ตรวจสอบ                             (ลงชื่อ)........สุรศักดิ์   สิมาขันธ์.......ผูต้รวจสอบ               (ลงชื่อ)....ชวาลย ์  ทองสังข์......ผู้รับผิดชอบ 
          (นางอรพันธ์   ศรีระษา)                                                               (นายสุรสักดิ์    สิมาขันธ์)                                        (นายชวาลย์   ทองสังข)์ 
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                ปลดัเทศบาลตําบลปรางค์กู่                                   นายกเทศมนตรีตําบลปรางค์กู่ 



                                                     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
       เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                                        

ล าดับ แผนงาน หมวดค่าที่ค่าครุภัณฑ์ 
/ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ การเบิก – จ่าย  หมายเหตุ 

 งาน/
โครงการ 

รายการ จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหา
โดย 
ใช้วิธี 

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

ไม่
เป็นไป
ตาม

แผน(/) 

 

10 งาน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา คสล.ทางหลวง
แผ่นดิน 2167 

1 เส้น เฉพาะ 
เจาะจง 

10 พ.ค. 61 21 พ.ค.61 4 ก.ค. 61  / /  ผู้รับจ้าง 
หจก.อ้ึงเกี่ยอู๋ 
500,000 บาท 

 
(ลงชื่อ)....อรพันธ์   ศรีระษา......ผู้ตรวจสอบ                            (ลงชื่อ)........สุรศักดิ์   สิมาขันธ์.......ผูต้รวจสอบ               (ลงชื่อ)....ชวาลย ์  ทองสังข์......ผู้รับผิดชอบ 
          (นางอรพันธ์   ศรีระษา)                                                               (นายสุรสักดิ์    สิมาขันธ์)                                        (นายชวาลย์   ทองสังข)์ 
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                ปลดัเทศบาลตําบลปรางค์กู่                                   นายกเทศมนตรีตําบลปรางค์กู่ 
 


