
                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

1 วสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 70,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 41,982.50       28,017.50          30 ก.ย. 56

2 วสัดุสาํนกังาน ส่วนการคลงั เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 5,250.00         14,750.00          30 ก.ย. 56

3 วสัดุสาํนกังาน ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 30,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 30,000.00          30 ก.ย. 56

4 วสัดุสาํนกังาน ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 60,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 60,000.00          30 ก.ย. 56

5 วสัดุสาํนกังาน ส่วนสาธารณสุข เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 14,510.00       5,490.00            30 ก.ย. 56

6 วสัดุสาํนกังาน ส่วนสวสัดิการฯ เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 20,000.00          30 ก.ย. 56

7 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 7,862.00         10,000.00          30 ก.ย.56

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

7 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 7,862.00         10,000.00          30 ก.ย.56

8 วสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนการคลงั เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 1,925.00         8,075.00            30 ก.ย.56

9 วสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 30,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 30,000.00          30 ก.ย. 56

10 วสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนสาธารณสุข เงินงบประมาณ 5,000.00            ต.ค.55- ก.ย. 56   / 1,115.00         3,885.00            30 ก.ย. 56

11 วสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนสวสัดิการฯ เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 10,000.00          30 ก.ย. 56

12 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 20,000.00          30 ก.ย.56

13 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 19,955.50       44.50                 30 ก.ย. 56

14 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลงั เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 15,408.00       4,592.00            30 ก.ย. 56

15 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 20,000.00          30 ก.ย. 56

16 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 7,020.00         12,980.00          30 ก.ย. 56

17 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสาธารณสุข เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  / 15,371.00       4,629.00            30 ก.ย. 56

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ ส่วนสวสัดิการฯ เงินงบประมาณ 20,000.00          ต.ค.55- ก.ย. 56  /  - 20,000.00          30 ก.ย. 56

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

19 วสัดุเชื?อเพลิงและหล่อลื�น สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 150,000.00        ต.ค.55-ก.ย. 56  / 144,362.00     5,638.00            30 ก.ย. 56

20 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55-ก.ย. 56  /  - 10,000.00          30 ก.ย. 56

21 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 10,000.00          ต.ค.55-ก.ย. 56  /  - 10,000.00          30 ก.ย. 56

22 วสัดุอื�น ๆ สาํนกัปลดั เงินงบประมาณ 70,000.00          ต.ค.55-ก.ย. 56  / 9,555.00         60,445.00          30 ก.ย. 56

23 วสัดุกีฬา (อุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น) ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 100,000.00        ธ.ค. 55- มิ.ย. 56  / 97,660.00       2,340.00            27 ม.๊ค. 56

24 วสัดุอื�น ๆ (คา่อาหารเสริม นม) ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 1,036,560.00     ต.ค.55-ก.ย. 56  / 750,549.64     286,010.36        30 ก.ย. 56

25 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข เงินงบประมาณ 150,000.00        ต.ค.55-ก.ย. 56  / 149,500.00     500.00               30 ก.ย. 56

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

25 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข เงินงบประมาณ 150,000.00        ต.ค.55-ก.ย. 56  / 149,500.00     500.00               30 ก.ย. 56

26 เครื�องพิมพ ์จาํนวน 1 เครื�อง ส่วนการศึกษา เงินงบประมาณ 5,600.00            ม.ค.-ก.ย. 56  / 3,500.00         2,100.00            30 ก.ย. 56

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค.-ก.ย. 56  / 100,000.00       -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี�ย

 0.15 ม.มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ย

กวา่ 173.40 ลบ.ม.

29 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ? า คสล. ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

ม. 2  ขนาด 0.30*0.30*0.10 ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

30 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ม.2 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 168,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56   / 164,630.00     3,370.00            30 ก.ย. 56

จาํนวน  5  จุด ตามแบบกาํหนด  

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 94,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56   / 89,000.00       5,000.00            30 ก.ย. 56

จาํนวน  4 ช่วง ตามแบบกาํหนด

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย

 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

33 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.4 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 93,000.00       7,000.00            30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 745 ม.หนาเฉลี�ย

 0.60 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่

นอ้ยกวา่ 2324.40 ลบ.ม.

34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.4 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย

 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.5 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย  0.10 ม.

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 

172.20 ลบ.ม.

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

จาํนวน 3 ช่วง ตามแบบที�กาํหนด

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 93,000.00       7,000.00            30 ก.ย. 56

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

39 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 95,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 95,000.00        -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 300 ม. ปรมาตรหินคลุก

ไม่นอ้ยกวา่ 153 ลบ.ม. และมีงานดิน

ไม่นอ้ยกวา่  137.50 ลบ.ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 99,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 99,000.00        -  30ก.ย. 56

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

หมายเหตุ

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 99,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 99,000.00        -  30ก.ย. 56

จาํนวน 2 ช่วง ตามแบบที�กาํหนด

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20ลบ.ม.

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 93,000.00       7,000.00            30 ก.ย. 56

กวา้ง 6 ม.ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.10 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี�ย 0.10 ม.

.มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ) ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

47 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 81,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 81,000.00        -  30 ก.ย. 56

หมู่ 11  ตามแบบ อบต.ด่านขนุทด

กาํหนด

48 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ? าคสล. ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 34,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 34,000.00        -  30 ก.ย. 56

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

แบบ ผด.3

48 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ? าคสล. ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 34,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 34,000.00        -  30 ก.ย. 56

ม.11 ขนาด  0.30*0.30*0.10 ม.ยาว 30 ม.

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 41 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 205 ตร.ม.

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.12 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี�ย  0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.13 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

52 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ? าคสล. ม.13 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

ขนาด 0.30*0.30*0.10 ม. ยาว 90 ม.
53 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.14 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 420 ม.หนาเฉลี�ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?ที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.15 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 20 ม.หนา เฉลี�ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 172.20 ลบ.ม.

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย.56

กวา้ง 3 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?ที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 210 ตร.ม.

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   ม. 16 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 5 ม.ยาว 340 ม.หนาเฉลี�ย 0.10 ม.

มีปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 173.40 ลบ.ม.

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.16 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

จาํนวน 2 ช่วง ตามแบบ อบต.กาํหนด

59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยม ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 93,000.00       7,000.00            30 ก.ย. 56

คสล. ม.16  ขนาด 1.50*1.50 ม.

ยาว 6 ม. จาํนวน 1 ช่วง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17 ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

กวา้ง 4 ม.ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.

มีพื?นที� คสล.ไม่นอ้ยกวา่ 208 ตร.ม.

61  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

ม. 17  จาํนวน 2 ช่วง

ตามแบบ อบต.ด่านขนุทดกาํหนด

62 โครงการก่อสร้างซุม้ประตูทางเขา้ ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

หมู่บา้น หมู่ 5 ตามแบบ อบต.

ด่านขนุทดกาํหนด

63 โครงการก่อสร้างรั? วโคบาลสระนํ? า ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 82,000.00          ม.ค. - ก.ย. 56  / 82,000.00          30 ก.ย. 56

สาธารณะ หมู่ 4 ตามแบบ อบต.

ด่านขนุทดกาํหนด

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ) ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ



                งวดที� 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที� 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที� 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน จาํนวน ช่วงเวลาที�ตอ้งเริ�ม เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ กาํหนดส่งของ

เจา้ของเงิน (บาท) จดัทาํตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทา้ย

64 โครงการก่อสร้างรั? วลวดหนาม ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 100,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  / 100,000.00      -  30 ก.ย. 56

บริเวณดา้นหลงั อบต.ด่านขนุทด

ตามแบบ อบต.ด่านขนุทดกาํหนด

65 โครงการถมดินบริเวณสระนํ? าที�ทาํ ส่วนโยธา เงินงบประมาณ 500,000.00        ม.ค. - ก.ย. 56  /   - 500,000.00        30 ก.ย. 56

การ อบต.ด่านขนุทด

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด

ขอ้มูล  ณ วนัที�    4  ตุลาคม   2556

ที� รายการ/จาํนวน/หน่วย แหล่งเงิน
ผลการดาํนเนินงาน

หมายเหตุ

(ลงชื�อ)........................................เจา้หนา้ที�พสัดุ         (ลงชื�อ)..........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

(นางพิมพพ์ชัร  ยา่นกลาง)                           (นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ)

(ลงชื�อ)...........................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ

 ( นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกลุ )


