
                                                                                                                                                                                                                                    แบบ  ผด .๓
                                                            แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕63                                              งวดท่ี  ๑  (ต.ค.-มี.ค.)
                                                                     ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองหลวง  อ าเภอ ห้วยทับทัน   จังหวัด ศรีสะเกษ งวดท่ี  ๒  (เม.ย.-มิ.ย.)
                                                                                          ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  ๒๕63 งวดท่ี  ๓  (ก.ค.-ต.ค.)

ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา
แผนงาน/งาน/

โครงการ
จ านวน(บาท) ประเภท

จ านวน 
( บาท)

ส่งมอบ 
(วัน)

๑ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก ทับคอนกรีต 
(เส้นกลางหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 888,600
- - e bidding ๖๐

๒ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์  ติกคอนกรีต 
ทับคอนกรีตเดิม ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 หน้า
โรงเรียนถึง บ้านเมืองหลวง หมู่ท่ี 3

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา
989,800

- - e bidding ๖๐

๓ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.2 
ซอยปู่ม่ัน - ตาคง

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 68,900
- -

เฉพาะเจาะจง
๖๐

๔ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต 
ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ท่ี 3

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 866,600
- - e bidding ๖๐

๕ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการขุดเจาะบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
หมู่ท่ี 3

กองช่าง การเกษตร 170,000 - -
เฉพาะเจาะจง

๖๐

๖ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.
บ้านนางสุทัศน์ หมู่ท่ี 3

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 90,600
- -

เฉพาะเจาะจง
๖๐

๗ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านนายอ าพรรณ จันทร์ดี หมู่ท่ี 4

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 988,000
- - e bidding ๙๐

หมายเหตุ
ล าดับ

ท่ี
รายการ/จ านวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
วิธีจัดหา



                                                                                                                                                                                                                                    แบบ  ผด .๓

                                                            แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕63                                              งวดท่ี  ๑  (ต.ค.-มี.ค.)
                                                                     ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองหลวง  อ าเภอ ห้วยทับทัน   จังหวัด ศรีสะเกษ งวดท่ี  ๒  (เม.ย.-มิ.ย.)
                                                                                          ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  ๒๕63 งวดท่ี  ๓  (ก.ค.-ต.ค.)

ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา
แผนงาน/งาน/

โครงการ
จ านวน(บาท) ประเภท

จ านวน 
( บาท)

ส่งมอบ 
(วัน)

๘ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ท่ี 5 จากสามแยกหน้า
โรงเรียนบ้านจังเอิน – ส่ีแยก บ้านนางจ านงค์ 
ดวงงาม

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา

792,000

- - e bidding ๙๐

๙ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
บ้านนายเกษม จันดี หมู่ท่ี 5

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 265,000
- -

เฉพาะเจาะจง
๖๐

๑๐ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
จังเอิน หมู่ท่ี 5 ไปบ้านหนองสิมน้อย

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา
382,000

- -
เฉพาะเจาะจง

๖๐

๑๑ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย
 ม.6 ไปบ้านขามใหญ่ต าบลกล้วยกว้าง กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

๓๕๑,๕๐๐ - -
เฉพาะเจาะจง

๖๐

๑๒ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เส้นปู่ตาไปทิศ
ตะวันออก หมู่ท่ี 6 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

๒๑๐,๙๐๐
- -

เฉพาะเจาะจง
๙๐

๑๓ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก คุ้มศรีเมืองใหม่
 หมู่ท่ี 6 ไปบ้านโทะ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

478,000 - - เฉพาะเจาะจง
๖๐

๑๔ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 7 ซ.บ้านนายทันใจ กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

168,000
- -

เฉพาะเจาะจง
๖๐

๑๕ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางสมัย วงษาไป กองทุนเก่า หมู่ท่ี 8 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

479,000 - - เฉพาะเจาะจง
๖๐

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ล าดับ

ท่ี
รายการ/จ านวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                                                    แบบ  ผด .๓
                                                            แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕63                                              งวดท่ี  ๑  (ต.ค.-มี.ค.)
                                                                     ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองหลวง  อ าเภอ ห้วยทับทัน   จังหวัด ศรีสะเกษ งวดท่ี  ๒  (เม.ย.-มิ.ย.)
                                                                                          ข้อมูล  ณ  วันท่ี  13  เมษายน  ๒๕63 งวดท่ี  ๓  (ก.ค.-ต.ค.)

ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา
แผนงาน/งาน/

โครงการ
จ านวน(บาท) ประเภท

จ านวน 
( บาท)

ส่งมอบ 
(วัน)

๑๖ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่
ตา – หนองโทะ หมู่ท่ี 8 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

312,000 - - เฉพาะเจาะจง ๖๐

๑๗ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ท่ี 8 กองช่าง เคหะและชุมชน 341,200 - - เฉพาะเจาะจง ๙๐

๑๘ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บริโภค หมู่ท่ี 8 กองช่าง การเกษตร ๑๗๐,๐๐๐ - - เฉพาะเจาะจง

๖๐

๑๙ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 9 (ข้างโรงเรียนบ้านโทะ ฝ่ังทิศเหนือ) กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

622,000 - - e bidding ๙๐  

๒๐ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองเมยไปท่ีสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 9 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

๑๘๕,๕๐๐ - - เฉพาะเจาะจง
๖๐

๒๑ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านตามาถึงทางไปบ้านอ้อ(ทางด า) หมู่ท่ี 10 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

507,000
- -

e bidding ๖๐

๒๒ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียน
หนองน  าขุ่น – หนองโป่ง บ้านเตาเหล็ก หมู่ท่ี 10 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

๗๘,๐๐๐ - -
เฉพาะเจาะจง

๙๐

๒๓ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายค าตา ศรีธนะชาติ ถึงท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา
585,000 - - e bidding ๖๐

ล าดับ
ท่ี

รายการ/จ านวน(หน่วย)
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
วิธีจัดหา หมายเหตุ
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                                                            แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕63                                              งวดท่ี  ๑  (ต.ค.-มี.ค.)
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ช่วงเวลา ก าหนด

ท่ีต้องเร่ิมจัดหา
แผนงาน/งาน/

โครงการ
จ านวน(บาท) ประเภท

จ านวน 
( บาท)

ส่งมอบ 
(วัน)

๒๔ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะ
มอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ท่ี 11 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

๔๘๗,๔๐๐ - - เฉพาะเจาะจง
๖๐

๒๕ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ท่ี 12 จากส่ีแยกหมู่บ้าน
ไปบ้านจังเอิน หมู่ท่ี 5

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา
๑,๐๒๘,๐๐๐ - - e bidding ๙๐

๒๖ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านห้วยยาง – ตาชี  หมู่ท่ี 13 กองช่าง

อุตสาหกรรมและการ
โยธา

1,297,000 - - e bidding ๙๐

๒๗ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ท่ี 14 บ้านหนองกอกไป
บ้านหนองคู

กองช่าง
อุตสาหกรรมและการ

โยธา
๑,๐๖๘,๓๐๐ - - e bidding ๙๐

๒๘ เม.ย.63-๓๐ ก.ย.63
โครงการขุดเจาะบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
หมู่ท่ี 14 กองช่าง การเกษตร ๑๗๐,๐๐๐ - -

เฉพาะเจาะจง
๖๐

    (ลงช่ือ)..................วสันต์  ดวงศรี..........................ผู้รายงาน
  (นายวสันต์   ดวงศรี)

       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองหลวง

วิธีจัดหา หมายเหตุ
ล าดับ

ท่ี
รายการ/จ านวน(หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ


