
ที่ ประเภท รายละเอียด สถานที่ งบประมาณ'64 เบกิจ่าย คงเหลือ

เงนิรายได้ เงนิสะสม อุดหนุนฯ

งบลงทุน/ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

1 ลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงคค์อนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 11 ม. บริเวณหนา้วดัดอนชัย 181,000.00     180,700.00    300.00     181,000.00    

 ยาว 33-40 ม. หนา้ 0.12 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 

384.74 ตรม.

2 วางทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก วางทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล าเหมืองคลอง บา้นทา่วงัพร้าว หมู่ 5 418,800.00     418,800.00    -           418,800.00    

 เรือหมูที ่5 ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม.ยาว 20 ม.

3 วางทอ่ระบายน า้ คสล.ปากลิ นราง วางทอ่ระบายน า้ คสล.ปากลิ นราง ชั น 3 ขนาด ศก 1 ม. บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่7 300,000.00     288,300.00    11,700.00    300,000.00    

ช้ัน 3 จ านวน 12 ทอ่น พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวา้ง 5 ม.  ยาว 60 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 300

ตรม.

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันควงค า หมู่ 6 ซอย. 4 บา้นสันควงค า หมู่ 6 440,000.00     440,000.00    -           440,000.00      

เลียบแม่น้ าปงิ กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ 800 ตรม. ไหล่ทางกวา้ง

ข้างละ 0.30 ม. หรือปริมาณดนินอ้ยกวา่ 24 ลบ.ม.

รายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นตน้แหนนอ้ย ซอย.11/1 บา้นตน้แหนนอ้ย ซ.11/1 58,500.00       58,500.00      -           58,500.00    

หมู่ 7 ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 34 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ หมู่ 7

102 ตรม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณดนิ

ไม่นอ้ยกวา่ 4.08 ลบม.

6 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บา้นตน้แหนนอ้ย ซ 3 497,000.00     497,000.00    -           497,000.00  

คอนกรีต บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ที ่7 ซ.3 ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 310 ม. หมู่ 7

หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,240 ตรม.

7 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ 7 324,000.00     324,000.00    -           324,000.00  

คอนกรีต จ านวน 2 ช่วง ช่วงที ่1 ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 170 ม. ถนนสบวางเช่ือมเตาไห

หนา 0.05 ม. ช่วงที ่2 ขนาดกวา้ง 3.5 ม. ยาว 37 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่809.50  ตรม.

8 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต กวา้ง 6 ม. บา้นทา่วงัพร้าว หมู่ 5 482,000.00     482,000.00    -           482,000.00  

คอนกรีต ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ ถนนหนองงู-

 1,200 ตร.ม. บา้นสันควงค า

9 ก่อสร้างรางระบายคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนากวา้ง บา้นทา่วงัพร้าว หมู่ .5 268,000.00     268,000.00    -           268,000.00  

เสริมเหล็ก 0.30 ม.ยาว 90 ม.พร้อมวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กปาก ซอย  7

ล้ินรางช้ัน 3 ศก.040 ม. ยาวรวม 40 ม.
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10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นทา่วงัพร้าว ซอ.6/1 หมู่ 5 บา้นทา่วงัพร้าว ซอย.6/1 82,000.00       82,000.00      -           82,000.00    

 กวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ หมู่ 5

150 ตรม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณดนิ

ไม่นอ้ยกวา่ 6 ลบม.

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3.50 ม. บา้นทา่วงัพร้าว หมู่5 38,000.00       38,000.00      -           38,000.00    

ว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ ซอย.8

70 ตรม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.30 ม.หรือมีปริมาณ

ดนิไม่นอ้ยกวา่ 2.40 ลบ.ม

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 ม. บา้นสันควงค า หมู่ 6 458,000.00     458,000.00    458,000.00  

ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนทีไ่ม่นอ้ยกวา่ ซอย.4

860 ตรม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.30 ม. หรือปริมาณ

ดนิไม่นอ้ยกวา่ 25.80 ลบ.ม

13 ก่อสร้างซุ้มประตู ก่อสร้างซุ้มประตหูมู่บา้น หมู่ 4 ขนาด กวา้ง 2 ม. ยาว 8 ม. บา้นทุง่หลุก หมู่ 4 386,000.00     386,000.00    386,000.00    

สูง 5.5 ม.

14 เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิ เสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์กิคอนกรีต หรัสทางหลวงทอ้งถิ่น บา้นทา่วงัพร้าว หมู่ 5 445,000.00     445,000.00    445,000.00   

คอนกรีต  ชม.ถ 117-0067 สายทางบา้นทา่วงัพร้าวกวา้ง  6 ม.ยาว200

เมตร หนา0.05 ม.หรือมีพ้ืนทีร่วมกันไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ตรม.

4,378,300.00  4,366,300.00 12,000.00   1,285,800.00   2,647,500.00  445,000.00   

#######



หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค

เนือ่งจากการจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลางมีความล่าช้า ท าใหก้ารด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่เปน็ไปตามแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการล าดบัความส าคญัเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณ 


