
                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

1 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 20,000.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / 8,191.00         11,809.00         30-ก.ย.-61

2 วัสดุสํานักงาน กองคลัง บริหารงานคลัง 120,000.00         ต.ค.60-ก.ย.61  / 102,519.00     17,481.00         30-ก.ย.-61

3 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 12,000.00           ต.ค.60-ก.ย.61  /  11,697.00       303.00              30-ก.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

4 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา การศึกษา 40,000.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  40,000.00         

5 วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุข สาธารณสุข 5,000.00             ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  5,000.00           

่

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

6 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง  บริหารงานคลัง 140,000.00         ต.ค.60-ก.ย.61  / 51,970.00       88,030.00         30-ก.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

7 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 32,730.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / 32,283.00       447.00              30-ก.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

8 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งานรักษาความสง 59,400.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / 59,400.00       -                    29-ธ.ค.-60 โอนเปลี่ยนแปลง

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 250,000.00         ต.ค.60-ก.ย.61  / 123,053.56     126,946.44       30-ก.ย.-61

10 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 5,000.00             ต.ค.60-ก.ย.61  / 1,150.00         3,850.00           30-ก.ย.-61

11 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง เคหะและชุมชน 134,000.00         ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  134,000.00       โอนเปลี่ยนแปลง

12 วัสดุกอสราง กองชาง เคหะและชุมชน 146,000.00         ต.ค.60-ก.ย.61  / 133,885.00     12,115.00         15-มี.ค.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 4,000.00             ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  4,000.00           โอนเปลี่ยนแปลง

14 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด งานรักษาความสง 33,000.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / 33,000.00       -                    29-ธ.ค.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

15 วัสดุเครื่องดับเพลิง สํานักปลัด ปองกันภัยฝายพลเ 27,600.00           ต.ค.60-ก.ย.61  / 27,500.00       100.00              30-ก.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

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

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

16 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย กองสาธารณสุข สาธารณสุข 150,000.00        ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  150,000.00       30-ก.ย.-61

17 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 1,660.00           เม.ย.-ก.ย.61  / 1,660.00         -                    27-เม.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

18 วัสดุการเกษตร สงเสริมการเกษตร การเกษตร 16,610.00          ต.ค.60-ก.ย.61  / 16,610.00       -                    28 พ.ค. 61. โอนเปลี่ยนแปลง

19 วัสดุอื่น ๆ กองสาธารณสุข สาธารณสุข 50,000.00          ต.ค.60-ก.ย.61  / -                  50,000.00         

20 วัสดุอื่น ๆ (คาอาหารเสริมนม) กองการศึกษา การศึกษา 965,770.00        ต.ค.60-ก.ย.61  / 488,852.46     476,917.54       30-ก.ย.-61

ั  ํ ั

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

ครุภัณฑสํานักงาน

21 จัดทําโตะเอนกประสงค สํานักปลัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00          มี.ค.-ก.ย.61  / 28,000.00       2,000.00           24-เม.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

จํานวน 14 ตัว ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

22 จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบทึบ กองคลัง บริหารงานคลัง 3,900.00            ต.ค.60-ก.ย.61  / 3,900.00           

ขนาดไมนอยกวา 91 ซม.

ลึกไมนอยกวา 45 ซม.สูงไมนอยกวา 183 ซม.

จํานวน 1 ตู  ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

23 จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก กองคลัง บริหารงานคลัง 2,900.00            ต.ค.60-ก.ย.61  / 2,900.00           

ขนาดไมนอยกวา 91 ซม.

ลึกไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา 87 ซม.

จํานวน 1 ตู  ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

24 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ กองคลัง บริหารงานคลัง 5,900.00            ต.ค.60-ก.ย.61  / 4,800.00         1,100.00           4-เม.ย.-61

จํานวน 1 ตัว ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

25 จัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตัว กองคลัง บริหารงานคลัง 10,000.00          มิ.ย.-ก.ย.61  / 10,000.00         โอนเปลี่ยนแปลง

ตัวละ 2,500 บาท

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ั ื้  ี้ป ิ ั ิ ํ ั ึ ิ โ ป ี่ ป

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

26 จัดซือเกาอีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว กองการศึกษา สาธารณสุข 2,500.00            มิ.ย.-ก.ย.61  / 2,500.00           โอนเปลียนแปลง

ตัวละ 2,500 บาท

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

27 จัดซื้อเกาอี้พักคอย  ขนาด 4 ที่นั่ง กองคลัง บริหารงานคลัง 4,800.00            ต.ค.60-ก.ย.61  / 4,800.00         -                    22-ม.ค.-61

หุมเบาะ จํานวน 1 ชุด 

ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

28 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด สํานักปลัด บริหารงานทั่วไป 112,000.00        มิ.ย.-ก.ย.61  / 112,000.00       โอนเปลี่ยนแปลง

ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู

จํานวน 4 ตัว ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 2561

29 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด กองคลัง บริหารงานคลัง 28,000.00          ธ.ค.60.-ก.ย.61  / 28,000.00         โอนเปลี่ยนแปลง

ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู

จํานวน 1 ตัว ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 2561

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

ครุภัณฑงานบานงานครัว

30 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง สํานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป 9,500.00            เม.ย.-ก.ย.61  / 9,500.00           โอนเปลี่ยนแปลง

จํานวน 1 เครื่อง

ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ี่ ิ ิ่  

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

ทีดินและสิงกอสราง

31 ซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา การศึกษา 200,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 200,000.00       

องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

32 โครงการกอสรางประตูรั้ว และเสาธง กองการศึกษา การศึกษา 400,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 400,000.00       

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลดานขุนทด รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

33 โครงการกอสรางถนน คสล.เสนติด กองชาง เคหะและชุมชน 309,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 305,000.00     309,000.00       24-เม.ย.-61

บานกุดน้ําใส(บอนไก) บานหาญ หมูที่ 1

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

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

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกล )         (นางกณฐนกมล  มวงเหมอน)                                  (นายเมองแมน  ศษยสุวรรณ)     ( นางสาวธนยพต  ธญธนชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

34 โครงการกอสรางถนน คสล. กองชาง เคหะและชุมชน 58,000.00         ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 57,000.00       58,000.00         22-พ.ค.-61

สายทุงทิพย บานดานขุนทด หมูที่ 8 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

35 โครงการกอสรางถนน คสล. กองชาง เคหะและชุมชน 187,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 185,000.00     187,000.00       22-พ.ค.-61

สายโนนบานนอย บานดานขุนทด หมูที่ 8

ี ํ

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

36 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําขางสระตา กองชาง เคหะและชุมชน 84,000.00         ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 83,000.00       84,000.00         22-พ.ค.-61

เผือก บานเมืองหาญ หมูที่ 9

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

37 โครงการกอสรางถนน คสล. จากสามแยก กองชาง เคหะและชุมชน 309,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 305,000.00     309,000.00       10-มิ.ย.-61

ถึงบานนายปรีชา  บานใหมไชยณรงค หมู 10

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

38 โครงการกอสรางอาคารงานปองกัน กองชาง เคหะและชุมชน 350,000.00       ก.พ.- ก.ย. 61  / 347,000.00     350,000.00       21-เม.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

และบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดานขุนทด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

( ื่ )   ี่ ัส ( ื่ ) ั    ี่ สั                       ( ื่ )  ป ั  (ลงชือ)........................................เจาหนาทีพัสดุ (ลงชือ)....................................หัวหนาเจาหนาทีพัสดุ                      (ลงชือ).......................................................... ปลัด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

39 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาศาลากลา กองชาง เคหะและชุมชน 190,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 187,000.00     190,000.00       19-มิ.ย.-61

หมูบาน บานโคกพัฒนา หมูที่ 12

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

40 โครงการกอสรางถนน ระบบระบายน้ํา กองชาง เคหะและชุมชน 244,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 240,000.00     244,000.00       15-เม.ย.-61

สายผูใหญบุญธรรม บานใหมไทยเจริญ

 ี่

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

หมูที 13 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

41 โครงการกอสรางถนน สายบานนายตอ กองชาง เคหะและชุมชน 27,000.00         ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 26,500.00       27,000.00         19-มิ.ย.-61

ผลไม บานโพธิ์ทองพัฒนา หมูที่ 14

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

42 โครงการกอสรางซุมประตูทางเขาหมูบาน กองชาง เคหะและชุมชน 100,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 100,000.00       

หนาปม ปตท. บานโพธิ์ทอง หมูที่ 14

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

43 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายหนอง กองชาง เคหะและชุมชน 308,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 301,000.00     7,000.00           7-เม.ย.-61

ผักบุง บานถนนหักนอยพัฒนา หมูที่ 15

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เสนทาง กองชาง เคหะและชุมชน 205,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 203,000.00     205,000.00       21-เม.ย.-61

ไปบานนายจินดา  บานหัวบึง หมูที่ 2

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

45 โครงการกอสรางถนนดิน สายหนอง กองชาง เคหะและชุมชน -                    ต.ค. 60- ก.ย. 61  / โอนเปลี่ยนแปลง

ประดูถึงหนองตาบาง บานจั่นสันติสุข

 ี่ ี ํ

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

หมูที 16 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

46 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สาย กองชาง เคหะและชุมชน 232,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 226,000.00     6,000.00           22-มิ.ย.-61 โอนเปลี่ยนแปลง

หลังการไฟฟา บานสรางสรรคพัฒนา 

หมูที่ 17

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

47 โครงการกอสรางศาลาประชาคม บานจั่น กองชาง เคหะและชุมชน -                    ต.ค. 60- ก.ย. 61  / โอนเปลี่ยนแปลง

หมูที่ 3  รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

48 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน กองชาง เคหะและชุมชน 92,000.00         ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 90,000.00       2,000.00           14-เม.ย.-61

นางแดง บานโคกรักษ หมูที่ 4 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

49 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน กองชาง เคหะและชุมชน 185,000.00       ต.ค. 59- ก.ย. 60  / 182,000.00     3,000.00           29-เม.ย.-61

นางวินัย บานโคกรักษ หมูที่ 4

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

50 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เสนสี่แยก กองชาง เคหะและชุมชน 215,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 212,000.00     3,000.00           27-พ.ค.-61

บานปาหมาน-สระโตน บานโคกรักษ -                  

 ี่ ี ํ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

หมูที 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

51 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางวัด กองชาง เคหะและชุมชน 309,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 305,000.00     4,000.00           5-มิ.ย.-61

บานใหมเจริญสุข หมูที่ 5 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

52 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายใน กองชาง เคหะและชุมชน 307,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 303,500.00     3,500.00           13-พ.ค.-61

หมูบาน บานถนนหักนอย หมูที่ 6

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย กองชาง เคหะและชุมชน 297,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / 290,000.00     7,000.00           8-เม.ย.-61

หนองเกตุ บานดอนกลอย หมูที่ 7

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

54 โครงการปรับภูมิทัศนรอบสระน้ํา กองชาง เคหะและชุมชน 130,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / -                  130,000.00       

หนองโสน หมูที่ 11 รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )
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                งวดที่ 1 ( ต.ค. - มี.ค.)

                งวดที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.)

                งวดที่ 3 ( ก.ค. - ก.ย.)

หนวยงาน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงของ

เจาของเงิน (บาท) จัดทําตามแผน 1 2 3 4 5 (บาท) (บาท) งานงวดสุดทาย

55 โครงการขุดลอกคลองสวนหมากถึง กองชาง การเกษตร 106,000.00       ต.ค. 60- ก.ย. 61  / -                  106,000.00       

สระจรเข บานเมืองหาญ หมูที่ 9

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

56 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม กองชาง เคหะและชุมชน 321,000.00       มิ.ย.- ก.ย. 61  / 321,000.00       โอนเปลี่ยนแปลง

ยกระดับเสนทางเขาหมูบาน หมู 16

ี ํ

แหลงเงิน
ผลการดํานเนินงาน

หมายเหตุ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด

ขอมูล  ณ วันที่   29 มิถุนายน  2561

ที่ รายการ/จํานวน/หนวย

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

57 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 3 กองชาง เคหะและชุมชน 283,000.00       มิ.ย.- ก.ย. 61  / 283,000.00       โอนเปลี่ยนแปลง

ซอยบานนางสมบูรณ(ขางวัด)

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสด (ลงชื่อ) หัวหนาเจาหนาที่พัสด                      (ลงชื่อ)  ปลัด อบต(ลงชอ)........................................เจาหนาทพสดุ (ลงชอ)....................................หวหนาเจาหนาทพสดุ                      (ลงชอ).......................................................... ปลด อบต.

         (นางกัณฐนกมล  มวงเหมือน)                                  (นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ)     ( นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล )


