
               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561) งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )

           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561) งวดที ่2 ( เมษายน 2561 -มิถุนายน 2561 )

         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561) งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 -กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ส านกัปลัด งบประมาณ 400,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 297,282      152,718         15  วัน โอนเพิ่ม 50000

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกัปลัด งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 26,485        23,515           15  วัน
3 วัสดุส านักงาน ส านกัปลัด งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 5,542          44,458           15  วัน
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านกัปลัด งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 30,000           15  วัน
5 วัสดุงานบ้านงานครัว ส านกัปลัด งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 30,000           15  วัน
6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านกัปลัด งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 50,000           15  วัน
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านกัปลัด งบประมาณ 150,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 73,031        76,969           30  วัน
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลัด งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 45,000        5,000             15  วัน
9 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ส านกัปลัด งบประมาณ 11,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 11,000           15  วัน

10 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านกัปลัด งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 50,000           15  วัน
11 โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและ ส านกัปลัด งบประมาณ 46,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 29,400           15  วัน โฮนลด 16600

บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2561

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

หมายเหตุ

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                       (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                       (นายบญัญัติ  จ าจด)
(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่             (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ           (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

ผลการด าเนินงาน

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

12 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง ส านกัปลัด งบประมาณ 15,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 14,790        210                15  วัน
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2561

13 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน ส านกัปลัด งบประมาณ 15,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 14,790        210                15  วัน 15,000-                

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561

14 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนัโรค ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 51,548        52                  15  วัน โอนลด 31,600

พิษสุนัขบ้า  ประจ าปี  2561

15 โครงการส่งเสริมป้องกนัและควบคุม ส านกัปลัด งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 12,000        18,000           15  วัน
โรคติดต่อ  ประจ าปี  2561

16 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
พระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ

17 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
สมเด็จพระเจา้อยู่หัววชิราลงกรณ

บดินทรเทพวรางกรู

 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                   (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                        (นายบญัญัติ  จ าจด)

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

18 โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61
20,000        

- 15  วัน

และความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

19 โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ ส านกัปลัด งบประมาณ 99,650.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 39,680.00   3,000             15  วัน -56970

ประจ าปี 2561

20 โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่้านและ ส านกัปลัด งบประมาณ 11,300.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 11,300           15  วัน
ต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

21 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านกัปลัด งบประมาณ 13,390.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 13,390           15  วัน
22 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ ส านกัปลัด งบประมาณ 13,390.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 12,980.00   410                15  วัน

ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

23 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 20,000        - 15  วัน
ยาเสพติด  ประจ าปี  2561
 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                     (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                 (นายบญัญัติ  จ าจด)



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

24 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ปว่ย
เอดส์/

ส านกัปลัด งบประมาณ 13,390.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 13,390           15  วัน
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว/
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

25 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ส านกัปลัด งบประมาณ 13,390.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 12,965        425                15  วัน
ต าบลหนองแสง

26 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
ต าบลลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2651

27 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ส านกัปลัด งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 12,615        2,385             15  วัน
ประชาชนต าบลหนองแสง ประจ าปี 61

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านกัปลัด งบประมาณ 124,390.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 168,011      13,349           15  วัน โอนเพิ่ม 56970

ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/

คนไร้ที่พึ่งประจ าปี 2561

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                  (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                         (นายบญัญัติ  จ าจด)

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

29 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน ส านกัปลัด งบประมาณ 13,390.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 13,390           15  วัน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

30 โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่พบ ส านกัปลัด งบประมาณ 3,700.00        ต.ค.60 – ก.ย.61 - 3,700             15  วัน
ประชาชน

31 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ส านกัปลัด งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 30,000           15  วัน
ประจ าปี 2561

32 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน ส านกัปลัด งบประมาณ 15,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 15,000           15  วัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ประจ าปี 2561

33 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส านกัปลัด งบประมาณ 150,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - - 15  วัน โอนลด 150,000

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี ประจ าปี 2561

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                   (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                      (นายบญัญัติ  จ าจด)

ล าดับที่



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

34 วัสดุส านักงาน กองคลัง งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 31,437        18,563           15  วัน
35 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 22,860        727,140         15  วัน โอนเพิม่ 20000

36 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็ก  2  บาน กองคลัง งบประมาณ 27,500.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 36,360        36,360           15  วัน
37 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองคลัง งบประมาณ 138,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 47,551        90,449           15  วัน
38 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี กองคลัง งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 50,000           15  วัน

และทะเบียนทรัพย์สิน

39 โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กองคลัง งบประมาณ 5,000.00        ต.ค.60 – ก.ย.61 4,080          920                15  วัน
และวิธีการช าระภาษี ประจ าปี 2561

40 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 4,900          15,100           15  วัน
41 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 91,200        68,800           30  วัน 120,000         

42 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัติ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 10,000           15  วัน 10,000           
ราชการที่ไม่เข้าลักษณรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 20,000           

43 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 10,000           15  วัน

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

หมายเหตุ

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                     (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                       (นายบญัญัติ  จ าจด)
(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

                                        แบบ  ผด.3



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

44 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 5,860       14,140        15  วัน
45 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 5,200       24,800        15  วัน โอนลด 20,000

46 โครงการจดัชื้อตู้เหล็ก 2 บาน กองการศึกษา 11,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 11,000        15  วัน
47 โครงการ คัดกรองตรวจประเมินและ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000        15  วัน

ติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็ก

กอ่นวัยเรียน

48 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 15,000        15  วัน
การดูแลเด็กกอ่นวัยเรียน แก ่พ่อแม่ งบประมาณ
ผู้ปกครองหรือ ครูผู้ดูแลเด็กฯ

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                               (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                (นายบญัญัติ  จ าจด)

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                                        แบบ  ผด.3

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

หมายเหตุล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

49 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการ กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 15,000           15  วัน
เรียนรู้ในเด็กแรกเกดิ เด็กเล็กและ

เด็กกอ่นวัยเรียน

50 ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา งบประมาณ 351,981.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 11,835.12   240,145.08      30  วัน
51 โครงการแข่งขันกฬีาภายในต าบล กองการศึกษา งบประมาณ 85,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 85,000        - 15  วัน

หนองแสง ประจ าปี 2561

52 โครงการแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์ กองการศึกษา งบประมาณ 25,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 25,000           15  วัน
ก านันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ

53 โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจ าป2ี561 กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 10,000           15  วัน โอนลด 20,000

54 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา งบประมาณ 60,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 59,990        10                  15  วัน โอนลด 20,000

ประจ าปี 2561

55 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 30,000           15  วัน
ประจ าปี 2561

รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                              (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                    (นายบญัญัติ  จ าจด)

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

56 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 8,500          21,500           30  วัน
57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
58 วัสดุส านักงาน กองช่าง งบประมาณ 30,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 30,000           15  วัน
59 วัสดุกอ่สร้าง กองช่าง งบประมาณ 152,736.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 297,000      5,736             15  วัน โอนเพิ่ม 150,000

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
61 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ กองช่าง งบประมาณ 408,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 274,137      105,863         15  วัน โอนลด 28,000

62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 19,782        28,218           15  วัน โอนเพิ่ม 28,000

63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 36,000        4,000             15  วัน โอนเพิ่ม 20,000

64 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง งบประมาณ 80,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 35,040        24,960           15  วัน โอนลด 20,000

65 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองช่าง งบประมาณ 20,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 20,000           15  วัน
66 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน กองช่าง งบประมาณ 11,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 11,000           15  วัน
67 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง งบประมาณ 10,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 10,000        10,000 15  วัน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                             (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                    (นายบญัญัติ  จ าจด)

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

                                        แบบ  ผด.3



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

68 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 กองช่าง งบประมาณ 499,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 495,000      4,000             60  วัน
จากที่ดินว่าที่ร้อยตรีจวัีฒน์ ศุภสุพรรณพงษ์

 ถึงที่ดิน นายณรงค์  ศรีผ่อง

69 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กองช่าง งบประมาณ 310,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - 310,000         60  วัน
จากที่ดินนายวิชัย  นัมสินธ์

ถึงที่ดินนายสราวุธ    หอมเหล็ก

70 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 กองช่าง งบประมาณ 489,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - 489,000         60  วัน
จากที่ดินนางทองค า อตัโน

ถึงที่ดิน นายบุญส่ง    ค าเงิน

71 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กองช่าง งบประมาณ 493,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 490,000      3,000              60  วัน
จากที่ดินนางอ าไพ มาสแสง

ถึงที่ดินนายสมัย  มะลิลา

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                    (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                     (นายบญัญัติ  จ าจด)

หมายเหตุล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

72 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 กองช่าง งบประมาณ 397,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 393,000      4,000             60  วัน
จากที่ดินนางสมจติร  พนัธยุง

ถึงที่ดินนายพรศักด์ิ สิทธิบรูณ์

73 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 กองช่าง งบประมาณ 365,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - 365,000         60  วัน
จากที่ดินนางปราณี คนคล่อง

ถึงที่ดินนางเกษร  ตรีโกฏิ

74 โครงการกอ่สร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 กองช่าง งบประมาณ 493,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 490,000      3,000             60  วัน
จากที่ดินนางสาวสุภาพ เพยีวงษา

ถึงที่ดินสาธารณประโยน์วัดบา้นหอย

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ กองช่าง งบประมาณ 167,300.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 165,000        2,300             30  วัน
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 

            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                        (นายบญัญัติ  จ าจด)

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

                                        แบบ  ผด.3



               งวดที่ 1  (ตุลาคม 2559 - มีนาคม  2561)   งวดที ่1 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )
           งวดที ่2  (เมษายน 2561 - มิถุนายน  2561)
         งวดที ่3  (กรกฎาคม 2561 - กันายน  2561)  งวดที ่3 ( กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561 )

จ านวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

(บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

76 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ ส านกัปลัด งบประมาณ 679,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - - 60  วัน โอนเปล่ียนแปลง

วัสดุครุภัณฑ์ ค าชี้แจง

76/1   โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง งบประมาณ 100,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - 100,000         30  วัน
  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 4

76/2 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย กองช่าง งบประมาณ 89,000.00      ต.ค.60 – ก.ย.61 - 89,000           30  วัน
หมูท่ี่  1  หมูท่ี่  2  และหมูท่ี่  5

76/3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน กองช่าง งบประมาณ 390,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 386,000      2,000             20  วัน
ต าบลหนองแสง

76/4 โครงการกอ่สร้างโรงจอกรถ กองช่าง งบประมาณ 100,000.00   ต.ค.60 – ก.ย.61 - 100,000         30  วัน
อบต.หนองแสง

ขัน้ตอนที ่1 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในขัน้เตรียมการ เช่น การพมิพเ์อกสารการจัดซ้ือจัดจ้างการก าหนดรูปแบบ การก าหนดราคากลางทียั่งไม่ถึงขัน้ตอนการอนุมัติส่ังซ้ือส้ังจ้าง   

ขัน้ตอนที ่2 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในขัน้ตอนหลังการอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง (ลงชือ่).............................................................................................. 

ขัน้ตอนที ่3 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในขัน้ตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขัน้ตอนที ่4 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในขัน้ตอนทีม่ีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบกิจ่ายเงิน

ขัน้ตอนที ่5 หมายถึง ผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยทัง้หมดหรือบางส่วนและมีการเลิกจ่ายเงินแล้ว

เคร่ืองหมาย + ช่องหมายเหตุหมายถึงการโอนงบประมาณเพิ่ม                    เคร่ืองหมาย - ช่องหมายเหตุหมายถึงการโอนลดงบประมาณ

(ลงชือ่)...........................................................เจ้าหน้าที ่    (ลงชือ่).................................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที ่              (ลงชือ่).............................................................ปลัด อบต. 
            (นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส)                                                (นางสาวสมปอง  แปลงสาร)                                                       (นายบญัญติั  จ าจด)

(นายอวยพร  รุประมาณ)
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

                                        แบบ  ผด.3
แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแสง

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 30  มถินุายน  2561

ล าดับที่ รานการ/จ านวน (หน่วย) หน่วยงานเจา้ของเงิน แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่             (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ           (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชื่อ)...........................................................เจา้หน้าที่     (ลงชื่อ).................................................................หัวหน้าเจา้พนักงานพัสดุ               (ลงชื่อ).............................................................ปลัด อบต. 



(ลงชือ่)...........................................................เจ้าหน้าที ่    (ลงชือ่).................................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที ่              (ลงชือ่).............................................................ปลัด อบต. 


