
1 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2563)  

 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
รายละเอียด 

โครงการ 

ว/ด/ป  

ทีท่ำสัญญา 

ว/ด/ป ที ่

สิ้นสุดสัญญา/

ส่งมอบ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายดำเนนิ ๓๑/๑๐/๖๒ – ๔๒,๔๐๐.๐๐ เสร็จสิ้นแลว้  

โครงการตามโครงการพัฒนา 

ศักยภาพผู้สูงอายุประจำป2ี563  

(ค่าสมนาคุณวิทยากร) 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 5 

(บริเวณบ้านนายสัมพันธ์) หมู่ที่ 13 บา้นวัง

กระดาษเหนอื 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

5 (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์) ณ หมู่ท่ี 13 ตำบล

ท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี

งบประมาณ 2563 

2๑/๑๑/๖๒ 20/12/62 60,000.00 เสร็จสิ้นแลว้ 

 
๓ โครงการถนน คสล. (ข้างบ้าน ผอ.ชัยชาญ) หมู่ที่ 

3 บา้นวังกระดาษเงิน 
– 

21/๑1/๖๒ 20/๑2/๖๒ 210,000.00 เสร็จสิ้นแลว้ 

๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและการ

ต่อตา้นด้านการทุจรติคอรัปชั่น 

 ๑/๑1/๖2 - 134,180.00 เสร็จสิ้นแลว้ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
รายละเอียด 

โครงการ 

ว/ด/ป  

ที่ทำสัญญา 

ว/ด/ป ที ่

สิ้นสุดสัญญา/

ส่งมอบ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

๕ โครงการคันกั้นนำ้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

แลง้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำคนักั้นนำ้คลองวัง

โป่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลท้างดง ประจำปี

งบประมาณ 2563 

๑3/1๒/๖2  21/12/62 30,000.00  เสร็จสิ้นแลว้ 

๖ โครงการปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสระประปา ทต.ท้าย

ดง หมู่ท่ี 6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับพื้นท่ีบริเวณสระ

ประปา ทต. ทา้ยดง หมู่ท่ี 6 ตำบลท้ายดง 

อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี

งบประมาณ 2563  

๑3/12/๖2 23/12/62  300,000.00 

  

เสร็จสิ้นแลว้ 

๗ โครงการก่อสร้างโรงตัง้เครื่องสูบนำ้เขา้สระ

ประปา หมู่ท่ี 6 บา้นวังขอน 

 เพื่อเบิกจ่ายขาดเงินสะสม ก่อสร้างโรงตัง้เครื่อง

สูบนำ้เขา้สระประปา หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 8.00 

เมตร ยาว 5.00 เมตร หรอืพืน้ท่ีใชส้อยไม่นอ้ย

กว่า 40.00 ตร.ม. พรอ้มป้ายโครงการจำนวน 

1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท้ายดงกำหนด 

ณ. หมู่ท่ี 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง 

๒/1/๖๓ 7/2/63  120,000.00 เสร็จสิ้นแลว้ 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  
บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้าน
วังกระดาษเงิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู หน้าอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย 
ตามแบบเทศบาลตำบลท้ายดงกำหนด ณ หมู่
ที่ 3 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง  

8/1/63 31/1/63 186,000.00 เสร็จสิน้แลว้ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
รายละเอียด 

โครงการ 

ว/ด/ป  

ที่ทำสัญญา 

ว/ด/ป ที ่

สิ้นสุดสัญญา/

ส่งมอบ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

9 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยู 

ซอยเทศบาล 8 หมู่ท่ี 3 บ้านวังกระดาษเงิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนำ้ 

คสล.ซอย 8 ตามแบบเทศบาลตำบลท้ายดง

กำหนด พรอ้มป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ 

หมู่ท่ี 3 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัเพชร

บูรณ์ ประจำปงีบประมาณ 2563 

11/2/63 2/3/63 186,000.00 เสร็จสิ้นแลว้ 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยู 

ซอย 5/1 หมู่ท่ี ๑๓ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนำ้ 

คสล.รูปตัวยู ซอย 5/1 ตามแบบเทศบาลตำบล

ท้ายดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ณ 

หมู่ท่ี 13 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัด

เพชรบูรณ์ ประจำปงีบประมาณ 2563 

17/2/63 18/3/63 260,000.00 เสร็จสิ้นแลว้ 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

เบิกเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  
ในการอบรมตามโครงการพัฒนา และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

21/2/63 24/2/63 15,000.00 เสร็จสิน้แลว้ 

12 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประปา หมู่ที่
๖ บ้านวังขอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร

สำนักงานประปาเทศบาลตำบลท้ายดง 

และโรงจอดรถ ตามแบบเทศบาลตำบล

ท้ายดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 

จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง  

11/3/63 9/6/63 500,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
รายละเอียด 

โครงการ 

ว/ด/ป  

ที่ทำสัญญา 

ว/ด/ป ที ่

สิ้นสุดสัญญา/

ส่งมอบ 

การเบิกจ่าย หมายเหต ุ

13 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณหน้า
บ้านนางปลิว หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหินเรียงยาแนว 

บริเวณหน้าบ้านนางปลวิ ตามแบบท่ีเทศบาล

ตำบลท้ายดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 

จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ท่ี 2 ตำบลท้ายดง อำเภอ

วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปงีบประมาณ 

2563 

19/3/63 18/4/63 180,000.00 เสร็จสิน้แลว้ 

14 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก 

 23/3/63 28/3/63 82,000.00 เสร็จสิน้แลว้ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ซอย1/2 พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่
ที่13 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กซอย 1/2 พร้อมราง ระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 

25/3/63 24/4/63 360,000.00 เสร็จสิน้แลว้ 

 

รวมทั้งสิ้น       15       โครงการ 


