
แบบ ผด.๖

         งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

         งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

       งวดที� ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน ส่งประกาศ ยื�นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวด มีเงินเหลือ สาเหตุที�ไม่สามารถ

ที� วันที� วันที� เลขที� ลงวันที� สิ�นสุดที� จํานวน(บาท) สุดท้ายภายใน จํานวน(บาท) ดําเนินการได้ตามแผน

วันที�

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านาคํา หมู่ที� 1

104,000           โอนลดงบประมาณ

ตั�งจ่ายรายการใหม่

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่

ที� 2

024/2561 16-ม.ค.-61 13-ก.พ.-61 105,000           24 ม.ค. 61 0

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน

 หมู่ที� 3

004/2561 3-พ.ย.-60 28-ธ.ค.-60 104,000 8 พ.ย. 60 0

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อ จัดจ้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตํานาคํา    อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล   ณ   วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สัญญา



แบบ ผด.๖

         งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

         งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

       งวดที� ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน ส่งประกาศ ยื�นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวด มีเงินเหลือ สาเหตุที�ไม่สามารถ

ที� วันที� วันที� เลขที� ลงวันที� สิ�นสุดที� จํานวน(บาท) สุดท้ายภายใน จํานวน(บาท) ดําเนินการได้ตามแผน

วันที�

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อ จัดจ้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตํานาคํา    อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล   ณ   วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สัญญา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที� 7

104,000           โอนลดงบประมาณ

ตั�งจ่ายรายการใหม่

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม 

หมู่ที� 9

216,000           โอนลดงบประมาณ

ตั�งจ่ายรายการใหม่

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู

ที�10 เชื�อมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที� 13

261,000           โอนลดงบประมาณ

ตั�งจ่ายรายการใหม่



แบบ ผด.๖

         งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

         งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

       งวดที� ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน ส่งประกาศ ยื�นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวด มีเงินเหลือ สาเหตุที�ไม่สามารถ

ที� วันที� วันที� เลขที� ลงวันที� สิ�นสุดที� จํานวน(บาท) สุดท้ายภายใน จํานวน(บาท) ดําเนินการได้ตามแผน

วันที�

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อ จัดจ้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตํานาคํา    อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล   ณ   วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สัญญา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู

ที� 10

278,000           โอนลดงบประมาณ

ตั�งจ่ายรายการใหม่

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย หมู่

ที� 12

023/2561 16-ม.ค.-61 15-ก.พ.-61 104,000           24 ม.ค. 61 0

9 โครงการสร้างสะพานข้ามลําห้วยคุมมุม

ฝายกุดแคน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที� 7 (โอน

งบตั�งจ่ายใหม)่

021/2561 5-ม.ค.-61 19-มี.ค.-61 208,000           15 ม.ค. 61 0



แบบ ผด.๖

         งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

         งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

       งวดที� ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน ส่งประกาศ ยื�นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวด มีเงินเหลือ สาเหตุที�ไม่สามารถ

ที� วันที� วันที� เลขที� ลงวันที� สิ�นสุดที� จํานวน(บาท) สุดท้ายภายใน จํานวน(บาท) ดําเนินการได้ตามแผน

วันที�

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อ จัดจ้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตํานาคํา    อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล   ณ   วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สัญญา

10 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื�อ

การเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที� 10 

(โอนงบตั�งจ่ายใหม)่

022/2561 15-ม.ค.-61 29-มี.ค.-61 278,000           22 ม.ค. 61 0

11 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื�อ

การเกษตร สายนานายสุริยะ จันทร์โสม

ถึงนานางหนูอาน  โนนสา บ้านเล้า หมู่

ที�8  (โอนงบตั�งจ่ายใหม)่

025/2561 2-มี.ค.-61 1-เม.ย.-61 260,000           9 มี.ค. 61 0



แบบ ผด.๖

         งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

         งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

       งวดที� ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน/วงเงิน ส่งประกาศ ยื�นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวด มีเงินเหลือ สาเหตุที�ไม่สามารถ

ที� วันที� วันที� เลขที� ลงวันที� สิ�นสุดที� จํานวน(บาท) สุดท้ายภายใน จํานวน(บาท) ดําเนินการได้ตามแผน

วันที�

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื�อ จัดจ้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตํานาคํา    อําเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล   ณ   วันที� ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สัญญา

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื�อ

การเกษตร สายนานายทด  พรมไวถึงนา

นางนิพาพร บ้านหนองขาม หมู่ที� 9 

(โอนงบตั�งจ่ายใหม)่

026/2561 20-เม.ย.-61 20-พ.ค.-61 216,000 30 เม.ย. 61 0

(ลงชื�อ) ณิศรา    ทองโคตร     สิบเอก

(   นางณิศรา    ทองโคตร   )

หัวหน้าเจ้าหน้าที�                          นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา

สานุคุณ   นวนประโคน

(    สานุคุณ   นวนประโคน   )

ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา

(ลงชื�อ)               ชาญชัย    ศรีวิวัฒน์

                            (    นายชาญชัย    ศรีวิวัฒน์    )
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