
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------------- 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา  253  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้ง มีกลไกลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่รนทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหกนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

  เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมฌ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงขอประกาศผลการด าเนินงานรวมท้ัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ  6  เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   ตามบัญชีแนบ
ท้านประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ วันท่ี   23   เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2563 

 

 

       (นายภูผา  ผาปริญญา) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

 



ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สงวันที่  23  เมษายน  2563 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการขุดลอกหนองอิสานเขียว 
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

493,000.- 485,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 485,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 484,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

1/2563 
16 ต.ค. 62 

2 โครงการซ่อมแซมคันคูล าห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ หมู่ท่ี 6 

124,300.- 122,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 122,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 121,000.- บาท 

จ้าง
ต่อเน่ือง 

2/2563 
16 ต.ค. 62 

3 โครงการขุดลอกสระปทุมทอง  
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

208,800.- 205,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

 หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 205,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 204,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

3/2563 
16 ต.ค. 62 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 4 

184,000.- 184,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 184,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 183,000.- บาท 

จ้าง 
ต่อเน่ือง 

4/2562 
29 ต.ค. 62 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
บ้านโนนเหล่ือม หมู่ท่ี 7 

451,000.- 450,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 450,000.- บาท 

หจก.สกุลวงค์คอนกรีต 
ราคา 449,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

5/2563 
13 พ.ย. 62 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 451,000.- 451,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีตราคา 
450,000.- บาท 

นายสมโภช ก้อนบุบผาราคา 
450,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

6/256316 
ธ.ค. 62 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.  
บ้านชาด หมู่ท่ี 1 

414,000.- 413,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 413,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 412,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

7/2563 
7 ม.ค. 63 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านทับบา หมู่ท่ี 3 

330,000.- 330,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 330,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 329,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

8/2563 
29 ม.ค. 63 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

9 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.  
บ้านหันใหญ่แม่เอีย ม.10 

342,000.- 342,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 342,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 341,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

9/2563 
4 ก.พ. 63 

10 โครงการขุดลอกล าห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ ม.6 

483,000.- 483,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 483,000.- บาท 

หจก. สกุลวงศ์ คอนกรีต 
ราคา 482,000.- บาท 

ราคา 
ต่ าสุด 

10/2563 
24 ก.พ. 63 

11 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 

1,000,000
.- 

1,000,000
.- 

ประกวด 
ราคา 

(e-bidding) 

1. บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จ ากัด 
   ราคา 987,500.- บาท 
2. บริษัท ทัชแล๊บ 2013 จ ากัด 
   ราคา 993,500.- บาท 

บริษัท ไทย ออโต้ ฟลีท จ ากัด 
ราคา 987,500.- บาท 

-เอกสาร
ถูกต้อง 
-ราคา
ต่ าสุด 

5/2563 
3 ม.ีค. 2563 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหญ้าคา หมู่ท่ี 5 

347,000.- 346,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 345,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 345,000.- บาท 

ราคา
ต่ าสุด 

11/2563 
23 มี.ค. 2563 

14 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
ชาดอ านวย หมู่ท่ี 11 

422,000.- 403,000.- เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 402,000.- บาท 

หจก.สกุลวงศ์คอนกรีต 
ราคา 402,000.- บาท 

ราคา
ต่ าสุด 

12/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
 

 
 

 

 


