แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลาดับที่
1

2

รายการ / จานวน/ (หน่วย)
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557

ผด.3

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน -มิถนุ ายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จานวน (บาท) จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
352,000 ตุลาคม 2557
19,500 332,500
เบิกจ่ายตาม
งวดงาน

กองช่าง

งบประมาณ

332,500

ตุลาคม 2557

19,500

313,000

เบิกจ่ายตาม
งวดงาน

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

3

จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตาบล
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
บริเวณวัดชุมนุมใน หมู่ที่ 4 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่
6 พฤสจิกายน 2557

4

5

-2หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
313,000 ตุลาคม 2557
19,500 293,500
เบิกจ่ายตาม
งวดงาน

กองช่าง

งบประมาณ

293,500

ตุลาคม 2557

กองช่าง

งบประมาณ

899,150.00

ตุลาคม 2557

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

150,000

ตุลาคม 2557

19,500

274,000

เบิกจ่ายตาม
งวดงาน

1,157.74 897,992.26 21 ตุลาคม 2556

6,400

143,600 3 พฤศจิกายน 2557

ลาดับที่
6

7

8

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

-3หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
240,000 พฤศจิกายน 2557
120,000 120,000 เบิกจ่ายตามงวดงาน

ค่าเช่าที่ดนิ เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ จานวน 3 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
1.) จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้า
ส่วนการ
พร้อมเครื่องเสียง กาเนิดไฟฟ้า เป็นเงิน
ศึกษา
48,000 บาท 2.) จ้างเหมาเวที ขนาดกว้าง
8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร เป็นเงิน
18,000 บาท 3.) ค่าเช่าเต็นท์ จานวน 2 หลัง ๆ
ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท
ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
บริเวณวัดชุมนุมใน หมู่ที่ 4 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่
6 พฤสจิกายน 2557
จังหวัดระยอง
จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงานและ
ส่วนการ
ดูแลรักษาความสะอาดตลอดงานตาม
ศึกษา
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
บริเวณวัดชุมนุมใน หมู่ที่ 4 ตาบลวังจันทร์

งบประมาณ

143,600 พฤศจิกายน 2557

67,600

76,000 6 พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ

76,000 พฤศจิกายน 2557

36,200

39,800 6 พฤศจิกายน 2557

ลาดับที่
9

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

-4หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ส่วนการ งบประมาณ
39,800 พฤศจิกายน 2557
18,500
21,300 6 พฤศจิกายน 2557
ศึกษา

จัดซื้อของรางวัลสาหรับผู้เข้าประกวดตาม
ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
บริเวณวัดชุมนุมใน หมู่ที่ 4 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่
6 พฤสจิกายน 2557
10 จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม รสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ส่วนการ
ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (แบบถุง) ตรานมโรงเรียน
ศึกษา
จานวน 20,060 ถุง ๆ ละ 6.37 บาท เป็นเงิน
127,782.20 บาท และนมสดพร้อมดื่ม รสจืด
ชนิด ยู เอช ที่ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (แบบกล่อง)
ตรานมโรงเรียน จานวน 16,815 กล่อง ๆ ละ
7.61 บาท เป็นเงิน 127,962.15 บาท ให้กบั
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 จัดซื้อนมสดพร้อมดื่ม รสจืด ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ส่วนการ
ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (แบบถุง) ตรานมโรงเรียน
ศึกษา
จานวน 21,280 ถุง ๆ ละ 6.37 บาท เป็นเงิน
135,553.60 บาท และนมสดพร้อมดื่ม รสจืด
ชนิด ยู เอช ที่ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (แบบกล่อง)
ตรานมโรงเรียน จานวน 5,320 กล่อง ๆ ละ

งบประมาณ

536,900 พฤศจิกายน 2557

255,744.35 281,155.65 เบิกจ่ายตามงวดงาน

งบประมาณ

372,400 พฤศจิกายน 2557

176,038.08 196,361.92 เบิกจ่ายตามงวดงาน

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

7.61 บาท เป็นเงิน 40,485.20 บาท ให้กบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรมการศาสนา
12 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ, ป้าย
สานัก
ประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทางพร้อมติดตั้ง
งานปลัด
โครงการ "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขให้แก่ประชาชน
จังหวัดระยอง ร่วมกับโครงการ อบจ. ระยอง
พบประชาชน และอบต. วังจันทร์เคลื่อนที่
สัญจร" ประจาปีงบประมาณ 2558 ในวันที่
19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
13 จ้างเหมาค่าเช่าเต็นท์ จานวน 24 หลัง ๆ ละ
สานัก
800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 2.) จ้างเหมา งานปลัด
ประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสาหรับ
ต้อนรับคณะผู้ว่าฯ เป็นเงิน 4,800 บาท
ในการเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการ
"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดระยอง ร่วม
กับโครงการ อบจ. ระยอง พบประชาชน

-5ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

งบประมาณ

100,000 พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ

88,870 พฤศจิกายน 2558

11,130 88,870

24,000

17 พฤศจิกายน 2557

64,870 18 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

และ อบต. วังจันทร์เคลื่อนที่สญ
ั จร" ประจาปี
งบประมาณ 2558 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2557 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สานัก
14 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ "หน่วย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนสุขให้ งานปลัด
ประชาชนจังหวัดระยองร่วมกับโครงการ
อบจ. ระยอง พบประชาชน และอบต. วังจันทร์
เคลื่อนที่สญ
ั จร" ประจาปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
15 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จานวน 2 ชุด
สานัก
เป็นเงิน 10,000 บาท 2.) จ้างเมาติดตั้งเวที
งานปลัด
เป็นเงิน 7,000 บาท ตามโครงการ "หน่วย"
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนสุขให้
ประชาชนจังหวัดระยองร่วมกับโครงการ
อบจ. ระยอง พบประชาชน และอบต. วังจันทร์
เคลื่อนที่สญ
ั จร" ประจาปีงบประมาณ 2558
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1 ตาบลวังจันทร์

-6ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

งบประมาณ

64,870 พฤศจิกายน 2558

15,000

49,870 19 พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ

49,870 พฤศจิกายน 2557

17,000

32,870 19 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

-7หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
งบกลาง เงินสารองจ่าย 1,585,690 พฤศจิกายน 2557
5,188.43 1,580,501.57 29 พฤศจิกายน 2557

16 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบ
วาตภัย บ้านนางลิน แทนทด อยู่บา้ นเลขที่
9/4 หมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สานัก
17 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์การ- งานปลัด
บริหารส่วนตาบลวังจันทร์
สานัก
18 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "สถาบัน งานปลัด
พระมหาชนก" และนาค่านิยมหลักของคนไทย
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ 12 ประการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังจันทร์
19 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมพิธี
ส่วนการ
จุดเทียนชัยถวายพระพรตามโครงการ
ศึกษา
คัดเลือกพ่อตัวอย่างตาบลวังจันทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่
5 ธันวาคม 2557

งบประมาณ

80,000 พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ

75,897.35 พฤศจิกายน 2557

งบประมาณ

100,000 พฤศจิกายน 2557

4,102.65 75,897.35 28 พฤศจิกายน 2557

3,300 72,597.35 1 ธันวาคม 2557

4,800

95,200 2 ธันวาคม 2557

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

-8หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ส่วนการ งบประมาณ
95,200 พฤศจิกายน 2557
9,000
86,200 2 ธันวาคม 2557
ศึกษา

20 จ้างเหมาจัดหาโล่พ่อตัวอย่างตาบลวังจันทร์
ตามโครงการคัดเลือกพ่อตัวอย่างตาบล
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
21 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการคัดเลือก
ส่วนการ
พ่อตัวอย่างตาบลวังจันทร์ ประจาปี
ศึกษา
งบประมาณ 2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
22 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าพร้อม ส่วนการ
เครื่องเสียงกาเนิดไฟฟ้าตามโครงการ
ศึกษา
คัดเลือกพ่อตัวอย่างตาบลวังจันทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557

งบประมาณ

86,200

ธันวาคม 2557

25,000

61,200 5 ธันวาคม 2557

งบประมาณ

61,200

ธันวาคม 2557

25,000

36,200 5 ธันวาคม 2557

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

23 จ้างเหมาเวทีตามโครงการคัดเลือก
พ่อตัวอย่างตาบลวังจันทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
24 จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวถนนลาดยาง
หมู่ที่ 1-6 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
25 จัดซื้อพัสดุตามโครงการจัดทาฝายกระสอบ
ทรายและฝายน้าล้น เพื่อกักเก็บน้าในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1,2,4,5,6
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ดาเนินการ
ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและ
แสงสว่างในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมู่ที่ 1-6
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
27 จัดซื้อไฟประดับใช้ในการจัดงาน "งานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

-9หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
36,200 ธันวาคม 2557
7,000 29,200
5 ธันวาคม 2557
งานปลัด

กองช่าง

งบประมาณ

1,000,000

ธันวาคม 2557

327,250

672,750 18 ธันวาคม 2557

งบกลาง

เงินสารองจ่าย ##########

ธันวาคม 2557

204,938.65 1,375,562.92 18 ธันวาคม 2557

กองช่าง

งบประมาณ

200,000

ธันวาคม 2557

25,904.70 174,095.30 4 ธันวาคม 2557

กองช่าง

งบประมาณ

174,095.30

ธันวาคม 2557

16,050 158,045.30 12 ธันวาคม 2557

ลาดับที่

28

29

30

31
32

33

รายการ / จานวน/ (หน่วย)
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557"
ของที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์สว่ นกลางขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมายเลข
ทะเบียน บษ 7875 ระยอง
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สานักงาน
ปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
ครุภัณฑ์หมายเลข 420-55-0002
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
ครุภัณฑ์หมายเลข 420-55-0010
จ้างเหมาทาตรายาง (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้าประปา
หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5,6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จัดซื้อชุดนักกีฬาและเสื้อนักกีฬาตาม
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมความ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 ณ
สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอาเภอวังจันทร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

-9ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

กองช่าง

งบประมาณ

50,000

ธันวาคม 2557

1,200.54 48,799.46 12 ธันวาคม 2557

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

50,000

ธันวาคม 2557

17,600

32,400 12 ธันวาคม 2557

กองคลัง

งบประมาณ

25,000

ธันวาคม 2557

800

24,200 12 ธันวาคม 2557

กองคลัง

งบประมาณ

5,000

ธันวาคม 2557

1,476.60

3,523.40 19 ธันวาคม 2557

กองช่าง

งบประมาณ

350,000

ธันวาคม 2557

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

40,000

ธันวาคม 2557

13,159.07 336,840.93 19 ธันวาคม 2557

22,250

17,750 22 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

34 จัดหาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอกอฮอล์ช่วงระหว่าง
การแข่งขันสาหรับนักกีฬาตามโครงการ
การแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2558 ณ สนามกีฬาหน้า
ที่ว่าการอาเภอวังจันทร์ ในวันที่
22-26 ธันวาคม 2557
35 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตาบล
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
36 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้ม) เพื่อใช้ในกิจการ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
37 จัดซื้อของรางวัลสาหรับเด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตาบล
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ
โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่
9 มกราคม 2558

-11หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
ส่วนการ งบประมาณ
50,000 ธันวาคม 2557
7,050
42,950 22-26 ธันวาคม 2557
ศึกษา

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

200,000

ธันวาคม 2557

กองช่าง

งบประมาณ

336,480.93

ธันวาคม 2557

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

193,700

ธันวาคม 2557

6,300

193,700 5 มกราคม 2558

99,456.50 237,384.43 5 มกราคม 2558

99,030

94,670 6 มกราคม 2558

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

38 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 จานวน 62 วัน
39 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 จานวน 62 วัน
40 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 จานวน 62 วัน

- 12 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
274,000 มกราคม 2558
18,600
255,400 เบิกจ่ายตามงวดงาน

กองช่าง

งบประมาณ

255,400

มกราคม 2558

18,600

236,800 เบิกจ่ายตามงวดงาน

กองช่าง

งบประมาณ

236,800

มกราคม 2558

18,600

218,200 เบิกจ่ายตามงวดงาน

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

41 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่
ตาบลวังจันทร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง อัตราจ้างวันละ 300 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 จานวน 62 วัน
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสาหรับเด็กตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตาบล
วังจันทร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
ณ โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
43 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติตาบลวังจันทร์
ประจาปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียน
บ้านชงโค หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
44 จ้างเหมาจัดสถานที่ภายในบริเวณงานและ
ดูแลรักษาความสะอาดตลอดงานพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประจาซุ้มต่าง ๆ
และลานกิจกรรมตามโครงการจัดงาน

- 13 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
218,200 มกราคม 2558
18,600 199,600 เบิกจ่ายตามงวดงาน

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

94,670

มกราคม 2558

45,000

49,670 9 มกราคม 2558

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

49,670

มกราคม 2558

10,000

39,670 9 มกราคม 2558

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

39,670

มกราคม 2558

30,000

9,670 9 มกราคม 2558

ลาดับที่

45

46

47

48

49

รายการ / จานวน/ (หน่วย)
วันเด็กแห่งชาติตาบลวังจันทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านชงโค
หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติตาบลวังจันทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านชงโค
หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์สว่ นกลางขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ หมายเลขทะเบียน
กบ 218 ระยอง
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั้มน้าที่ใช้ในระบบ
ประปาหมู่บา้ นหมู่ที่ 6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง) จานวน
20 รายการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังจันทร์
จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่องคิดเลข (กองคลัง) จานวน 2 รายการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

- 14 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

9,670

มกราคม 2558

5,600

4,070 8 มกราคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

32,400

มกราคม 2558

กองช่าง

งบประมาณ

50,000

มกราคม 2558

10,000

40,000 19 มกราคม 2558

กองคลัง

งบประมาณ

60,000

มกราคม 2558

13,421

46,579 26 มกราคม 2558

กองคลัง

งบประมาณ

46,579

มกราคม 2558

5,640

40,939 26 มกราคม 2558

8,658.44 23,741.56

19 มกราคม 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

50 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง) จานวน
15 รายการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังจันทร์
51 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักงานปลัด)
จานวน 18 รายการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์
52 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและ
ธงพระเทพฯ (สธ.) สานักงานปลัด จานวน
2 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังจันทร์
53 จัดซื้อวัสดุที่จาเป็นใช้ในการจัดอบรมตาม
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านวังจันทร์
54 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ที่จาเป็นตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์

- 15 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
กองช่าง งบประมาณ
20,000 มกราคม 2558
5,548
14,452 26 มกราคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

200,000

มกราคม 2558

8,002

191,998 26 มกราคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

191,998

มกราคม 2558

8,700

183,298 26 มกราคม 2558

-

เงินอุดนุน
เฉพาะกิจ

640,700

มกราคม 2558

5,400

635,300 4 กุมภาพันธ์ 2558

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

635,300

มกราคม 2558

4,800

630,500 3 กุมภาพันธ์ 2558

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังจันทร์
55 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านวังจันทร์
56 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ทาโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ตาบลบ้านวังจันทร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

- 16 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

630,500

มกราคม 2558

1,000

629,500 2 กุมภาพันธ์ 2558

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

629,500

มกราคม 2558

4,200

625,300 4 กุมภาพันธ์ 2558

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

625,300

มกราคม 2558

39,600

585,700 4-6 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

58 จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและค่าจัด
สถานที่ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่
4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านวังจันทร์
59 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นของ
กิจกรรมฝึกอาชีพการทาไม้กวาดดอกหญ้า
ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่
4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านวังจันทร์
60 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทาข้าวต้มมัด
ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่
4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
-

- 17 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
เงินอุดหนุน
585,700 มกราคม 2558
2,000 583,700 4,5,6 กุมภาพันธ์ 2558
เฉพาะกิจ

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

583,700 กุมภาพันธ์ 2558

14,800

568,900 5 กุมภาพันธ์ 2558

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

568,900 กุมภาพันธ์ 2558

3,220

565,680 6 กุมภาพันธ์ 2558

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

ตาบลบ้านวังจันทร์
61 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทาข้าว
เหนียวแดงตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุตาบล
วังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
62 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
ทานาสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังจันทร์
63 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์จัดเวที
สานักงาน
ประชาคมจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559
-2561) ตามโครงการ " อบต. วังจันทร์
พบประชาชน" ระหว่างวันที่ 9-13 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หมู่ที่ 1-6
ตาบลวังจันทร์

- 18 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
เงินอุดหนุน
เฑาะกิจ

565,680 กุมภาพันธ์ 2558

1,000 564,680

6 กุมภาพันธ์ 2558

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

564,680 กุมภาพันธ์ 2558

2,600 562,080

6 กุมภาพันธ์ 2558

งบประมาณ

10,000 กุมภาพันธ์ 2558

5,600

4,400 6 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

- 19 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
4,400 กุมภาพันธ์ 2558
4,375
25 9-13 กุมภาพันธ์ 2558
งานปลัด

64 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ในการจัดประชุมเวทีประชาคมจัดทาแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามโครงการ
" อบต. วังจันทร์ พบประชาชน " ระหว่างวันที่
9-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หมู่ที่ 1-6 ตาบลวังจันทร์
65 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
กองคลัง
โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลรับชาระ
ภาษีเคลื่อนที่สญ
ั จร ประจาปีงบประมาณ
2558 ณ หมู่ที่ 1-6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
66 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังจันทร์เขาหินแท่น หมู่ที่ 1 ตาบลวังจันทร์
67 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชงโค ร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
68 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประเภทโต๊ะขาพับ
สานัก
เอนกประสงค์ (สีขาว) ขององค์การบริหาร
งานปลัด
ส่วนตาบลวังจันทร์

งบประมาณ

10,000 กุมภาพันธ์ 2558

7,200

2,800 11 กุมภาพันธ์ 2558

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

725,000 กุมภาพันธ์ 2558

723,000

2,000 31 มีนาคม 2558

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

311,580 กุมภาพันธ์ 2558

310,580

1,300 20 เมษายน 2558

งบประมาณ

60,000 กุมภาพันธ์ 2558

60,000

-

18 กุมภาพันธ์ 2558

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

69 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย " วัคซีนป้องกันอัคคีภัย ใส่ใจเยาวชน"
ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ
โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3 และ
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1
ตาบลวังจันทร์
70 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักงานปลัด)
จานวน 9 รายการ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์
71 จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จานวน
4 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังจันทร์
72 จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จานวน
6 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังจันทร์
73 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบตั ติ ามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย " วัคซีนป้องกันอัคคีภัย
ใส่ใจเยาวชน" ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3

- 20 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
40,000 กุมภาพันธ์ 2558
800
39,200 18 กุมภาพันธ์ 2558
งานปลัด

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

50,000 กุมภาพันธ์ 2558

28,943.50 21,056.50 19 กุมภาพันธ์ 2558

กองคลัง

งบประมาณ

50,000 กุมภาพันธ์ 2558

19,299.59

กองช่าง

งบประมาณ

20,000 กุมภาพันธ์ 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

39,200 กุมภาพันธ์ 2558

30,700 19 กุมภาพันธ์ 2558

3,946.16 16,053.84 19 กุมภาพันธ์ 2558

39,200

-

19 กุมภาพันธ์ 2558

ลาดับที่

74

75
76
77

78

รายการ / จานวน/ (หน่วย)
และโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ หมู่ที่ 1
ตาบลวังจันทร์
จ้างเหมาถ่ายน้ามันเครื่องและซ่อมรถบรรทุก
ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน
82-7165 ระยอง
จัดซื้อวัสดุการเกษตรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน
15 รายการ
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้าประปา
หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5,6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จ้างเหมายานพาหนะไป- กลับ (รถตู้ปรับ
อากาศ) พร้อมค่านามันเชือเพลิง ไป
กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมประชุม "เวที
ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์
ประเทศไทย ครังที่ 5 ประจาปี 2558 "
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

- 21 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

กองช่าง

งบประมาณ

40,000 กุมภาพันธ์ 2558

19,350.95 20,649.05 23 กุมภาพันธ์ 2558

สานัก
งานปลัด
สานัก
งานปลัด
กองช่าง

งบประมาณ

5,000 กุมภาพันธ์ 2558

3,460

1,540 23 กุมภาพันธ์ 2558

งบประมาณ

30,000 กุมภาพันธ์ 2558

14,180

15,820 23 กุมภาพันธ์ 2558

งบประมาณ

237,384.43 กุมภาพันธ์ 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

200,000 กุมภาพันธ์ 2558

21,070.44 216,313.99

6,000

2 มีนาคม 2558

194,000 3,4 มีนาคม 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

79 จ้างเหมาจัดหาเปลี่ยนยางรถยนต์สว่ นกลาง
หมายเลขทะเบียน กบ 218 ระยอง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
80 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านวังจันทร์ และทัศนศึกษาดูงาน
โรงเรียนเสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
81 จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ "ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุ ระหว่างวันที่
6-8 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านวังจันทร์
และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนเสริมสร้าง
สุขผู้สงู อายุ

- 22 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
100,000 กุมภาพันธ์ 2558
12,400
87,600 2 มีนาคม 2558
งานปลัด
สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

70,000

มีนาคม 2558

800

69,200 5 มีนาคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

69,200

มีนาคม 2558

7,200

62,000 7-8 มีนาคม 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

82 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงาน
โรงเรียนเสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
83 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
84 จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
85 จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงาน
โรงเรียนเสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ

- 23 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
62,000 มีนาคม 2558
4,800
57,200 7 มีนาคม 2558
งานปลัด

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

57,200

มีนาคม 2558

1,800

55,400

7 มีนาคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

55,400

มีนาคม 2558

6,000

49,400

7 มีนาคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

49,400

มีนาคม 2558

3,600

45,800 8 มีนาคม 2558

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

45,800

มีนาคม 2558

4,800

41,000

8 มีนาคม 2558

หมายเหตุ

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

87 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
88 จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สงู อายุ" และทัศนศึกษาดูงานโรงเรียน
เสริมสร้างสุขผู้สงู อายุ
89 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
ครุภัณฑ์หมายเลข 4200-55-0011,
420-55-0012 จานวน 2 เครื่อง
90 จัดซื้อมาตรวัดน้า เพื่อใช้ในกิจการประปา
หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5,6 ตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
91 จ้างเหมาจัดทาอาหารคาวหวานและ
เครื่องดื่มสาหรับถวายพระตามโครงการ
จัดงานวันราลึกท้องถิ่นไทย ประจาปี
งบประมาณ 2558 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังจันทร์

- 24 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
สานัก
งบประมาณ
41,000 มีนาคม 2558
1,800
39,200 8 มีนาคม 2558
งานปลัด

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

39,200

มีนาคม 2558

6,000

กองช่าง

งบประมาณ

48,799.46

มีนาคม 2558

2,400 46,399.46 12 มีนาคม 2558

กองช่าง

งบประมาณ

216,313.99

มีนาคม 2558

33,014.85 183,299.14 12 มีนาคม 2558

ส่วนการ
ศึกษา

งบประมาณ

50,000

มีนาคม 2558

5,000

33,200 8 มีนาคม 2558

45,000 18 มีนาคม 2558

หมายเหตุ

- 25 หน่วยงาน
ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
ลาดับที่
รายการ / จานวน/ (หน่วย)
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
เจ้าของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
92 จ้างเหมาซ่อมเครื่องประมวลผลข้อมูล (CPU)
สานัก
งบประมาณ
50,000 มีนาคม 2558
2,193.50 147,807 19 มีนาคม 2558
และปริ้นเตอร์ของสานักงานปลัดขององค์การ- งานปลัด
บริหารส่วนตาบลวังจันทร์
93 จ้างเหมาจัดหาเปลี่ยนยางรถยนต์สว่ นกลาง
สานัก
งบประมาณ
86,990 มีนาคม 2558
13,180
73,810 23 มีนาคม 2558
หมายเลขทะเบียน บท 3189 ระยอง
งานปลัด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
94 จ้างเหมาถ่ายน้ามันเครื่องและเช็คระยะ
สานัก
งบประมาณ 47,806.50 มีนาคม 2558
2,227.74 45,578.76 23 มีนาคม 2558
รถยนต์สว่ นกลางขององค์การบริหาร
งานปลัด
ส่วนตาบลวังจันทร์ หมายเลขทะเบียน
กบ 218 ระยอง
95 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์
ส่วนการ งบประมาณ
3,000 มีนาคม 2558
2,200
800 2 เมษายน 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ศึกษา
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์
96 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
ส่วนการ งบประมาณ
100,000 มีนาคม 2558
3,200 96,800
2 เมษายน 2558
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ศึกษา
และส่งเสริมวันผู้สงู อายุตาบลวังจันทร์
ประจาปี 2558 ณ วัดเขาหินแท่น (สันติธรรม)
หมู่ที่ 5 ตาบลวังจันทร์

ลาดับที่

รายการ / จานวน/ (หน่วย)

97 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
ผิวดินขนาดใหญ่บา้ นวังจันทร์ หมู่ที่ 1
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
(ตามแบบมาตรฐานสานักบริหารจัดการน้า
กรมทรัพยากรน้า) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
98 จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
ผิวดินขนาดใหญ่บา้ นหนองโพรง หมู่ที่ 2
ตาบลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
(ตามแบบมาตรฐานสานักบริหารจัดการน้า
กรมทรัพยากรน้า) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย
99 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ในการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์ ตามโครงการ
"วังจันทร์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
(ครังที่ 12)" ประจาปีงบประมาณ 2558
ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ณ
วัดเขาหินแท่น หมู่ที่ 5 ตาบลวังจันทร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน
-

- 26 ช่วงเวลาที่เริ่มต้องเริ่ม ผลการดาเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กาหนดส่งมอบของ
แหล่งเงิน จานวน (บาท)
หมายเหตุ
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จานวน (บาท)จานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย
เงินอุดหนุน
3,647,000 มีนาคม 2558
3,637,000
10,000 17 กันยายน 2558
เฉพาะกิจ

-

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

3,647,000

มีนาคม 2558

3,635,000

สานัก
งานปลัด

งบประมาณ

200,000

มีนาคม 2558

800

12,000 อยู่ระหว่างดาเนินการ

199,200

3 เมษายน 2558

