
 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

1 ปรับปรุงศาลากลางบาน บานโคกพัฒนา  -  - 53/59 6 มิ.ย.59 21 ก.ค. 59 99,000.00      4 ก.ค.59 1,000.00            

หมูทมี่ 12 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 100,000 บาท

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 45/59 31 มี.ค. 59 15 พ.ค. 59 66,000.00      17 พ.ค. 59 2,000.00            

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานนางแหง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

กวาง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 126 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 68,000 บาท

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 46/59 31 มี.ค. 59 15 พ.ค. 59 101,000.00    17 พ.ค. 59 4,000.00            

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานนายพูน

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 168 ตร.ม. ไหลทางลูกรังตามสภาพ

ชวงที่ 2 กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 84 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 105,000 บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.

 ื 

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  -  -  -  -  - 31,000.00          เนื่องจากที่ดินเปนที่ดิน

บานจั่นสันติสุข หมูที่ 16 ซอยบานผูชวยไพศาล สวนบุคคล

กวาง 1.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 54 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

แบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน 31,000.-บาท

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 100/59 27 ก.ย. 59 12 พ.ย. 59 187,000.00     - 192,000.00        กอหนี้ผูกพัน

บานดานขุนทด หมูที่ 8  สายบานครูเปยก

กวาง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 350 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  192,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 44/59 11 มี.ค. 59 25 เม.ย. 59 200,000.00    28 มี.ค. 59 6,000.00            -

บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15 ซอยพญาละคร

กวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 380 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน 206,000 บาท

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 42/59 7 มี.ค. 59 21 เม.ย 59 54,300.00      17 พ.ค.59 1,700.00            

บานหนองโสน หมูที่ 11 ซอยหลังอูชางชาย

กวาง 4 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 74 ตร.ม.

วางทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร -

จํานวน 16 ทอน พรอมบอพักและฝาตะแกรงเหล็ก

ไหลทางลูกรังตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

 ในวงเงิน  56,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 39/59 2 มี.ค. 59 16 เม.ย. 59 228,000.00    23 มี.ค. 59 5,000.00            

บานใหมไชยณรงค หมูที่ 10 เสนรอบหมูบาน

กวาง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 425 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังตามสภาพ พรอมปายโครงการ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  233,000.-บาท

9 โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนกลอย  -  - 34/59 20 ม.ค. 59 5 มี.ค. 59 193,000.00    3 ก.พ. 59 7,000.00            

หมูที่ 7   เชื่อมตําบลหนองบัวละคร กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน.

ไมนอยกวา 4,620 ลบ.ม พรอมปายโครงการ -

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  200,000.-บาท

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานเมืองหาญ  -  - 49/59 11 พ.ค. 59 10 มิ.ย. 59 52,000.00      1 มิ.ย. 59 1,000.00            โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หมูที่ 9 ซอยหลังบาน อบต.บุญมี

 กวาง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 100.45 ลบ.ม.

ในวงเงิน  53,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานใหม  -  - 35/59 25 ม.ค. 59 10 มี.ค. 59 137,000.00    1 ก.พ. 59 6,000.00            

ไทยเจริญ หมูที่ 13 สายทาขามเขื่อม อบต.

สระจรเข กวาง 5 เมตร ยาว 500  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรงาน

หินคลุกไมนอยกวา 255 ลบ.ม.

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

/

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  143,000.-บาท

12 กอสรางทอลอดเหลี่ยมทํานบลุงทิม  -  - 36/59 27 ม.ค. 59 27 มี.ค. 59 205,000.00    16  มี.ค. 59 9,000.00            

บานใหมไทยเจริญ หมูที่  13 ขนาด

 1.50x1.50 เมตร ยาว 9 เมตร พรอมซอมแซม

ทํานบ ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร  ปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 1,260 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

ในวงเงิน  214,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายขางวัด  -  - 43/59 9 มี.ค. 59 8 เม.ย. 59 55,000.00      23  มี.ค. 59 2,000.00            

บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 กวาง 5 เมตร ยาว 40  เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เสริมดินหนาเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 20.40 ลบ.ม.

ปริมาตรงานดินไมนอยกวา 576 ลบ.ม. 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

//

พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.80 เมตร 2 แถว ๆ 

ละ 5 ทอน พรอมดาดคอนกรีตหนาทอ

ขนาด 5X2X0.10 เมตร 2 ดาน  ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน  57,000.-บาท

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 17 พ.ค. 59 17-31 พ.ค.59 60/59 17 มิ.ย.59 15 ก.ย. 59 539,000.00    19 ก.ย. 59 14,000.00          

บานโคกรักษ  หมูที่ 4 เสนรอบหมูบาน

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว

รวม 264  เมตร  พรอมฝา คสล.และวางทอ

คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวรวม  118 ทอน 

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  553,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. 17 พ.ค.59 17-31 พ.ค.59 73/59 4 ก.ค.59 2 ต.ค.59 480,000.00     - 480,000.00        กอหนี้ผูกพัน

บานจั่น  หมูที่ 3 เสนภายในหมูบาน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว

รวม 282  เมตร  พรอมฝา คสล.และวางทอ

คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาวรวม  47 ทอน 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

//

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

ในวงเงิน  551,000.-บาท

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  -  - 37/59 16 ก.พ. 59 16 เม.ย. 59 239,000.00    24 มี.ค. 59 12,000.00          

บานโพธิ์ทองพัฒนา หมูที่ 14 เสนทางเขาหมูบาน

ถึงบานนายสุรธีย กวาง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร

 ความยาว 81  เมตร  พรอมฝา ตะแกรงเหล็ก

ตามแบบ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการ

 ในวงเงิน 251,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

17 โครงการขุดสระหนองขอน บานจั่น.  -  - 33/59 19 ม.ค. 59 18 ก.พ. 59 86,000.00      3 ก.พ. 59 4,000.00            

สันติสุข หมูที่ 16 กวาง 42 เมตร ยาว 50 เมตร

ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกลึกลงอีก

2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไมนอยกวา 2,888 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

//

ในวงเงิน  90,000.-บาท

18 โครงการกอสรางซอมแซมถนนคอนกรีต  -  - 38/59 17 ก.พ. 59 2 เม.ย. 59 450,000.00    11 เม.ย.59 11,000.00          

เสริมเหล็ก บานสรางสรรคพัฒนา หมูที่ 17

เสนโรงน้ําแข็ง กวาง 5 เมตร ยาวรวม 106.50  เมตร

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

ในวงเงิน  461,000.-บาท

19 โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลดานขุนทด  -  - 47/59 11 เม.ย. 59 26 พ.ค. 59 404,000.00    26 เม.ย. 59 12,000.00          ปรับเกรด ม.1,3,4,5,6,7,9,10,13,15,16

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง 52/59 2 มิ.ย.59 17 ก.ค.59 204,000.00    22 มิ.ย. 59 -                     ม.12 

ถนนหินคลุก ถนนดิน และถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ 77/59 8 ส.ค. 59 7 ก.ย. 59 13,500.00      30 ส.ค.59 -                     ม. 2 โอนเปลี่ยนแปลง

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด รายละเอียด 76/59 8 ส.ค. 59 7 ก.ย. 59 41,000.00      30 ส.ค.59 -                     ม.15 โอนเปลี่ยนแปลง

 ตามแบบ อบต.กําหนด ในวงเงิน  1,272,900 บาท 75/59 8 ส.ค. 59 7 ก.ย. 59 110,000.00    30 ส.ค.59 -                     ม.6 โอนเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

86/59 13 ก.ย.59 13 ต.ค.59 24,000.00      26 ก.ย. 59 -                     โอนเปลี่ยนแปลง

87/59 14 ก.ย.59 29 ต.ค.59 189,000.00    กอหนี้ผูกพัน 189,000.00        โอนเปลี่ยนแปลง

89/59 14 ก.ย.59 14 ต.ค.59 17,000.00      กอหนี้ผูกพัน 17,000.00          โอนเปลี่ยนแปลง

90/59 15 ก.ย.59 30 ต.ค. 59 268,000.00    กอหนี้ผูกพัน 268,000.00        โอนเปลี่ยนแปลง

20 โครงการซอมแซมผิวจราจร  -  - 68/59 28 มิ.ย.59 12 ส.ค.59 300,000.00    4 ก.ค.59 329,058.00        โอนเปลี่ยนแปลง

่

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

//

บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5

ซอมแซมผิวจราจรโดยใชยางมะตอยสําเร็จ

รูปพื้นที่รวมไมนอยกวา 808 ตร.ม. 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

 ในวงเงิน  329,058.-บาท

21 โครงการซอมแซมฝาตะแกรงเหล็ก บอพัก  -  - 78/59 9 ส.ค.59 8 ก.ย.59 39,000.00      25 ส.ค. 59 1,000.00            

และรางระบายน้ํา บานหนองโสน หมูที่ 11

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

โครงการซอมแซมระบบระบายน้ําภายใน

ตําบลดานขุนทด รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด

 ในวงเงิน  40,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

22 โครงการซอมแซมระบบระบายน้ําภายใน  -  - 74/59 25 ก.ค.59 8 ก.ย.59 99,000.00       - 100,000.00        กอหนี้ผูกพัน

ตําบลดานขุนทด

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

 ในวงเงิน  100,000.-บาท

23 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอ  -  - 41/59 4 มี.ค. 59 2 มิ.ย. 59 399,500.00    9 มิ.ย.59 500.00               

่

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 ดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

พัก บานหัวบึง หมูที่ 2 ซอยรานอาหารบัว

หลัน ขนาด 0.60 เมตร พรอมบอพัก 

รายละเอียด ตามแบบ อบต.กําหนด 

 ในวงเงิน  400,000.-บาท

24 วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก  -  - 48/59 25 เม.ย.59 24 มิ.ย.59 477,000.00    4 ก.ค. 59 3,000.00            

บานถนนหักนอย หมูที่ 6  เสนภายใน

หมูบาน วางทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร

พรอมบอพัก รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

 ในวงเงิน  480,000.-บาท

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.ดานขุนทด  -  - - - - - - 100,000.00        

รายยละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

 ในวงเงิน  100,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

26 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  -  -  -  - -                     โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

บานโคกรักษ หมูที่ 4

 ในวงเงิน  150,000.-บาท

27 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - 79/59 15 ส.ค.59 14 ก.ย. 59 25-ต.ค.-10 13 ก.ย. 59 3,000.00            โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

่

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 ดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

โรงเรียนบานจั่นโคกรักษ

 ในวงเงิน  80,000.-บาท

28 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - 80/59 15 ส.ค. 59 14 ก.ย. 59 48,000.00      13 ก.ย. 59 2,000.00            

โรงเรียนวัดบานถนนหักนอยดอนกลอย

 ในวงเงิน  50,000.-บาท

29 กอสรางถนน คสล.เสนขางโรงเรียนมัธยมดานขุนทด  -  - 91/59 16 ก.ย. 59 31 ต.ค. 59 201,000.00     - 204,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานหาญ หมูที่ 1 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 204,000.-บาท

30 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายมี  -  - 97/59 22 ก.ย. 59 6 เม.ย. 59 104,000.00     - 106,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานจั่นหมูที่ 3 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 106,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

31 กอสรางถนน คสล.ซอยนางเปรียว  -  - 96/59 22 ก.ย. 59 22 ต.ค. 59 41,000.00       - 42,000.00          โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานจั่น หมูที่ 3 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 42,000.-บาท

32 กอสรางถนน คสล.ซอยปาเยาว  -  - 95/59 22 ก.ย. 59 22 ต.ค. 59 55,000.00       - 56,000.00          โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานจั่น หมูที่ 3 กอหนี้ผูกพัน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 ดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

ในวงเงิน 56,000.-บาท

33 กอสรางถนน คสล.ซอยขางวัดบานใหมเจริญสุข  -  - 85/59 9 ก.ย. 59 24 ต.ค. 59 198,000.00     - 201,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

 หมูที่ 5 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 201,000.-บาท

34 กอสรางถนน คสล.สายเชื่อมหัวนาทํานบ  -  - 92/59 16 ก.ย. 59 31 ต.ค. 59 203,000.00     - 205,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานดานขุนทด  หมูที่ 8 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 205,000.-บาท

35 กอสรางถนน คสล.ซอยบานผูใหญฉวี  -  - 84/59 9 ก.ย. 59 24 ต.ค. 59 202,000.00     - 205,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานเมืองหาญ  หมูที่ 9 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 205,000.-บาท

(ลงชื่อ)...................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ )

(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่พัสดุ

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )
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 แบบ  ผด. 6

           งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

           งวดที่ 2 ( เม.ย.- ก.ย.)

สงประกาศ ยื่นซอง วงเงินตามสัญญา เบิกเงินงวดสุดทาย เงินเหลือจํานวน สาเหตุที่ไมสามารถ

วันที่ วันที่ เลขที่ ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่ จํานวน (บาท) วันที่ (บาท) ดําเนินการไดตามแผน

36 กอสรางถนน คสล.เสนรอบหมูบาน  -  - 94/59 22 ก.ย. 59 29 พ.ย. 59 201,000.00     - 204,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานใหมไชยณรงค  หมูที่ 10 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 204,000.-บาท

37 กอสรางถนน คสล.สายเอเชีหนาศาลตาปูดํา  -  - 82/59 7 ก.ย. 59 22 ต.ค. 59 305,000.00     - 311,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานโคกพัฒนา  หมูที่ 12 ในวงเงิน 311,000.-บาท กอหนี้ผูกพัน

้ ่

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล  ณ วันที่   30 ดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

ลําดับที่. รายการ/จํานวน/วงเงิน
สัญญา

38 กอสรางระบบระบายน้ําเสนถนนเชื่อมตอศาลา  -  - 83/59 8 ก.ย. 59 7 พ.ย. 59 166,000.00     - 168,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หมู 9 บานใหมไทยเจริญ หมูที่ 13 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 168,000.-บาท

39 กอสรางถนน คสล.ซอยโคกเจริญ บานถนนหักนอย  -  - 88/59 14 ก.ย. 59 29 ต.ค. 59 233,000.00     - 236,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

พัฒนา หมูที่ 15 ในวงเงิน 236,000.-บาท กอหนี้ผูกพัน

40 กอสรางถนน คสล.ซอยนายธีรวัฒน บานจั่นสันติสุข  -  - 98/59 27 ก.ย. 59 11 พ.ย. 59 121,000.00     - 123,000.00        โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หมูที่ 16 ในวงเงิน 123,000.-บาท กอหนี้ผูกพัน

41 กอสรางถนน คสล.ซอยนายประสงค  -  - 99/59 27 ก.ย. 59 11 พ.ย. 59 65,000.00       - 66,000.00          โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานจั่นสันติสุข  หมูที่ 16 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 66,000.-บาท

42 ซอมแซมถนน คสล.สายโรงน้ําแข็ง  -  - 93/59 22 ก.ย.59 6 พ.ย. 59 79,500.00       - 81,000.00          โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

บานสรางสรรคพัฒนา  หมูที่ 17 กอหนี้ผูกพัน

ในวงเงิน 81,000.-บาท

(ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) ปลัด อบต(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชือ)...................................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)..............................................ปลัด อบต.

( นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง )              ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )             ( นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ )

(ลงชือ)..................................................เจาหนาทีพัสดุ
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