หน้ าที 1 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คาจางเหมาอยูเวรยาม
จางเหมาทําความสะอาด
จางเหมาคนงานทั่วไป
คาจางเหมาคนทําความสะอาดใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด
คาจางเหมารถรับสงเด็กที่ยากจนดอยโอกาสในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด
คาจางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้ โซน A
คาจางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้ โซน B
คาจางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้ โซน C
คาจางเหมาทําความสะอาดหองน้ําของพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
คาจางเหมาบริการและประชาสัมพันธพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
คาจางเหมาอยูเวรยามบริเวณพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
คาจางเหมาดูแลตลาดสด
คาจางเหมาคนขับรถยนต

15 คาจางเหมาทําสวน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สํานักปลัด งบประมาณ

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

72,000.00
87,600.00
87,600.00
87,600.00
96,000.00
87,600.00
87,600.00
87,600.00
87,600.00
87,600.00
72,000.00
87,600.00
72,000.00
78,000.00

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

78,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

36,000.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
48,000.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
36,000.00
-

-

36,000.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
48,000.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00
28,200.00
43,800.00
36,000.00
2,200.00

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60

โอนลด ครั้งที่ 5
= 75,800.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60
โอนลด ครั้งที่ 6
= 78,000.-บาท
ล.ว. 10 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 2 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
16 คาจางเหมาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด หองอายุระหวาง 2.5-3 ป สํานักปลัด งบประมาณ
17 คาจางเหมาผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด หองอายุระหวาง 3-4 ป สํานักปลัด งบประมาณ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

คาจางเหมาถายเอกสารเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาจางเหมาถายเอกสารเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาจางเหมาติดตั้งอุปกรณไฟฟาและติดตั้งระบบเครือขาย LAN
คาจางเหมาตัดหญาและกําจัดสิ่งปฏิกูล
ประเภทวัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน(งานการศึกษาฯ)
วัสดุสํานักงาน (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี)้
วัสดุสํานักงาน (งานสาธารณสุข ฯ)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
29 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสนับสนุนใหแก อบจ.

(ลงชื่อ)

-

90,000.00
-

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

สํานักปลัด
กองคลัง
สํานักปลัด
กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

20,000.00
5,000.00
10,000.00
120,000.00

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

/

5,480.00
-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

70,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ส.ค. 59 /

/

66,193.00
4,000.00
900.00
11,113.00
-

14,520.00
5,000.00
10,000.00
120,000.00
3,807.00
20,000.00
11,000.00
9,100.00
38,887.00
20,000.00

200,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
917,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

/

115,843.27
-

84,156.73
917,000.00

สํานักปลัด งบประมาณ
กองชาง งบประมาณ

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

90,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
90,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

/
/
/

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 6
= 90,000.-บาท
ล.ว. 10 ก.พ.60

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 3 จาก 12

ลําดับ
ที่

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

รายการ/จํานวน (หนวย)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุคอมพิวเตอร (งานการศึกษา ฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร (งานสาธารณสุข ฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุคอมพิวเตอร
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุงานบานงานครัว (งานการศึกษา ฯ)
วัสดุงานบานงานครัว (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี)้
วัสดุงานบานงานครัว (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
ประเภทคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน
คาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

(ลงชื่อ)

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

60,000.00
25,000.00
10,000.00
60,000.00
25,000.00

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ส.ค. 59

/
/
/
/
/

26,470.00
3,050.00
4,140.00
21,460.00
5,640.00

33,530.00
21,950.00
5,860.00
38,540.00
19,360.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
31 ส.ค.60

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

20,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

/

9,431.00
7,710.00
4,830.00

10,569.00
15,000.00
7,290.00
170.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

สํานักปลัด งบประมาณ

50,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

-

50,000.00

30 ก.ย.60

สํานักปลัด งบประมาณ

30,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

-

30,000.00

30 ก.ย.60

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

/
/

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 4 จาก 12

ลําดับ
ที่

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

รายการ/จํานวน (หนวย)

ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ
41 คาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ

42
43
44
45
46
47
48

ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกอสราง
ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี)้
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรองวันประชุมสภาทองถิ่น
คาใชจายในการจัดพิธีการตาง ๆ
ประเภทวัสุดุการเกษตร
คาวัสดุการเกษตร
(ลงชื่อ)

สํานักปลัด งบประมาณ

50,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

สํานักปลัด งบประมาณ

50,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

10,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
20,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

187,550.00

-

34,705.00

30 ก.ย.60

50,000.00

30 ก.ย.60

/
/

3,200.00
3,120.00

6,800.00
16,880.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

10,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
15,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
50,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

/
/

6,500.00
1,000.00

10,000.00
8,500.00
49,000.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

42,212.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

/

8,995.00

33,217.00

30 ก.ย.60

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3
= 55,000.-บาท
ล.ว. 28 พ.ย.59
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4
= 70,000.-บาท
ล.ว. 12 ม.ค.60
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5
= 47,255.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 5 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
49 คาอาหารเสริม (นม)
50
51
52
53

สํานักปลัด งบประมาณ

ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี)้
คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ประเภทคาวัสดุกอสราง
คาวัสดุกอสราง (งานการศึกษาฯ)
คาวัสดุกอสราง(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี)้

54 คาวัสดุกอสราง

960,015.00 ต.ค. 59 - พ.ค. 60

/

458,241.80

501,773.20

30 ก.ย.60

/

25,500.00

20,000.00
34,500.00

31 ส.ค.59
30 ก.ย.60

/

625.00

20,000.00
53,375.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

สํานักปลัด งบประมาณ
กองชาง งบประมาณ

20,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
60,000.00 ต.ค. 59 - ส.ค. 59

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

20,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
60,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

กองชาง งบประมาณ

100,000.00 ต.ค. 59 - ส.ค. 60 /

-

100,000.00

30 ก.ย.60

สํานักปลัด งบประมาณ

30,000.00 ต.ค. 59 - ส.ค. 60 /

-

30,000.00

31 ส.ค.60

สํานักปลัด งบประมาณ

10,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

-

10,000.00

30 ก.ย.60

โอนลด ครั้งที่ 6
= 6,000.-บาท
ล.ว. 10 ก.พ.60

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย
55 อุปรกรณวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คากระบอกฉีดยาคาเข็มฉีดยา
ประเภทวัสดุดับเพลิง
56 วัสดุเครื่องดับเพลิง
ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
57 โครงการกอสรางลานตากพืชผลการเกษตร หมูที่ 6
58 โครงการกอสรางถนน คสล.สายโนนดินแดง หมูที่ 7 (ตอจากของเดิม)
59 โครงการกอสรางหลังคาลานออกกําลังกาย อบต.น้ําพี้
60 โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด
61 โครงการปรับปรุงอาคารแสดงเครื่องใชโบราณพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
(ลงชื่อ)

กองชาง
กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

กันเงินจากป 59

321,000.00

กันเงินจากป 59

1,456,000.00

กันเงินจากป 59

220,000.00
141,000.00
342,500.00

กันเงินจากป 59
กันเงินจากป 59

(ลงชื่อ)

พ.ย.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ก.พ.60
พ.ย.59-ก.พ.60

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

/
/
/
/
/

321,000.00

-

903,900.00

552,100.00

219,000.00
140,000.00
342,000.00

1,000.00
1,000.00
500.00

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

12 ม.ค.60
2 มี.ค.60
20 ธ.ค.59
20 ธ.ค.59
16 ก.พ.60
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 6 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
62 โครงการกอสรางหอประชุมองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้ 2 ชั้น
63 โครงกอสรางถนน คสล. สายวัดน้ําแตม หมูที่ 4

กองชาง งบประมาณ 3,500,000.00 ม.ค.60 - ก.ค.60 /
กองชาง งบประมาณ 67,000.00 ต.ค.59 - ก.ย.60

-

/

65,000.00

3,500,000.00

2,000.00

31 ก.ค.60
24 มี.ค.60

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

64 โครงการประเพณีลอยกระทง

สํานักปลัด งบประมาณ

65
66
67
68

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

โครงการปองกันยาเสพติด
โครงการอบรมใหความรูกับเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด
โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส

69 งานวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

สํานักปลัด งบประมาณ

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

150,000.00

พ.ย.-59

/

-

20,000.00 พ.ย. 59- ก.ย. 60 /
15,000.00 พ.ย. 59 - ก.ย. 60 /
50,000.00 พ.ย. 59.- ก.ย. 60 /
15,000.00
ธ.ค.-59

/

6,325.00

30,000.00 ธ.ค.59 - ม.ค.60

/

16,420.00

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

-

20,000.00
15,000.00
50,000.00
-

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 พ.ย.59

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
1 ธ.ค.59

8 ม.ค.60

โอนลด ครั้งที่ 2
= 140,000.-บาท
ล.ว. 7 พ.ย.59
โอนลด ครั้งที่ 3
= 10,000.-บาท
ล.ว. 28 พ.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 5
=8,675.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60
โอนลด ครั้งที่ 5
= 13,580.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 7 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

70 โครงการไปรวมงานการแขงขันกีฬาอําเภอทองแสนขัน

สํานักปลัด งบประมาณ

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนสามป/แผนชุมชน
โครงการภัยแลง
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่
โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครปองกันไฟปา
โครงการพัฒนาผูสูงวัยใหเปนผูสูงวัยอยางมีคุณภาพ ประจําป 2560
โครงการประเพณีวันสงกรานต
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงเจาพอบอเหล็กน้ําพี้
โครงการเขารวมงานวันตอตานยาเสพติดสากล
โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ
โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

(ลงชื่อ)

60,000.00 ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 /

10,000.00
100,000.00
13,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
30,000.00
30,000.00

ก.พ.-60
มี.ค. - พ.ค. 60
มี.ค. - พ.ค. 60
มี.ค. - พ.ค. 60
มี.ค. - มิ.ย. 60
มี.ค. 59 - ส.ค. 60
เม.ย.60
เม.ย.60
พ.ค. - ก.ค. 60
พ.ค. 60 - ส.ค. 60
มิ.ย. 59 -ส.ค. 60
มิ.ย. 59 - ส.ค. 60

-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

34,154.00
-

-

30 ก.ย.60

10,000.00
100,000.00
13,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
165,846.00
30,000.00
-

28 ก.พ.60
31 พ.ค.60
31 พ.ค.60
31 พ.ค.60
30 มิ.ย.60
31 ส.ค.60
30 เม.ย.60
30 เม.ย.60
31 ก.ค.60
31 ส.ค.60
31 ส.ค.60
31 ส.ค.60

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 2
= 20,000.-บาท
ล.ว. 7 พ.ย.59
โอนลด ครั้งที่ 3
= 40,000.-บาท
ล.ว. 28 พ.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 5
= 30,000.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 8 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

83 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรีตําบลน้ําพี้
84 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

30,000.00 มิ.ย. 59 - ส.ค. 60 /
20,000.00 มิ.ย. 59 - ส.ค. 60 /

-

85 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ตามพระราชดําริ

สํานักปลัด งบประมาณ

30,000.00

/

-

86 โครงการแหเทียนเขาพรรษา
87 โครงการรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

/
5,000.00
ก.ค.60
30,000.00 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 /

-

88 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน

สํานักปลัด งบประมาณ

30,000.00 ก.ค. 60 - ก.ย. 60

89 โครงการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
90 โครงการ อบต.น้าํ พี้ พบประชาชน
91 โครงการแพทยฉกุ เฉินระดับตําบล

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

20,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
30,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
144,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

มิ.ย. - ส.ค. 60

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

30,000.00
-

-

31 ส.ค.60
31 ส.ค.60

31 ส.ค.60

5,000.00
20,000.00

31 ก.ค.60
30 ก.ย.60

/

140,898.00

29,102.00

30 ก.ย.60

/
/

700.00
133,200.00

20,000.00
29,300.00
256,600.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 5
= 20,000.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60
โอนลด ครั้งที่ 5
= 30,000.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60
โอนลด ครั้งที่ 5
= 10,000.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2
= 140,000.-บาท
ล.ว. 7 พ.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5
= 245,800.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 9 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

92 โครงการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 3 แหง
93 โครงการนําเยาวชนและนักกีฬาไปรวมแขงขันกีฬา
94 โครงการแผนดินธรรมแผนดินทองและหมูบานรักษาศีล 5

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

15,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
30,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60
10,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

95 โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด และสงเสริมการฝก
อบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด
96 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ
97 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือความจําเปนเรงดวน
98 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
99 เครื่องพนละอองฝอยแบบสะพายหลัง
100 เครื่องพนหมอกควัน
ประเภทครัภัณฑกอสราง
101 เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
102 เกาอี้พนักงานระดับ 5
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
103 เครื่องพิมพเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)

สํานักปลัด งบประมาณ

65,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ
กองคลัง งบประมาณ

30,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
500,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย. 60 /
350,000.00 ต.ค. 59 - ก.ย.60

(ลงชื่อ)

-

/

3,060.00

15,000.00
295.00
-

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

65,000.00

30 ก.ย.60

30,000.00
500,000.00
346,940.00

30 ก.ย.60
30 ก.ย.60
30 ก.ย.60

สํานักปลัด งบประมาณ
สํานักปลัด งบประมาณ

90,000.00
59,000.00

พ.ค.60
พ.ค.60

/
/

-

90,000.00
59,000.00

31 พ.ค.60
31 พ.ค.60

กองชาง งบประมาณ

15,000.00

มิ.ย.60

/

-

15,000.00

30 มิ.ย.60

กองคลัง งบประมาณ

3,000.00 ส.ค.60 - ก.ย.60 /

-

3,000.00

30 ก.ย.60

กองชาง งบประมาณ

7,900.00

ส.ค.60 - ก.ย.60 /

-

7,900.00

30 ก.ย.60

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

/

29,705.00
-

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 5
= 10,000.-บาท
ล.ว. 3 ก.พ.60

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 10 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
104 คาจางเหมาคนงานปฏิบัติงานชางไฟฟา

กองชาง งบประมาณ

95,400.00

ต.ค.59 - ก.ย.60

/

43,500.00

51,900.00

30 ก.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 1
ลว. 11 ต.ค.59
= 95,400.-บาท

/

5,400.00

39,600.00

30 ก.ย.60

โอนลด ครั้งที่ 3
= 28,000.-บาท
ล.ว. 28 พ.ย.59
โอนลด ครั้งที่ 3
= 7,000.-บาท
ล.ว. 28 พ.ย.59
โอนลด ครั้งที่ 4
= 20,000.-บาท
ล.ว. 12 ม.ค.60

60,000.00

7 เม.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 3
ลว. 28 พ.ย.59
= 60,000.-บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคคลากร

สํานักปลัด งบประมาณ

100,000.00 พ.ย.59 - ก.ย.60

ประเภทครุภัณฑการเกษตร
106 เครื่องยนตดีเซล ยันมาร ขนาด 160 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด งบประมาณ

60,000.00 ม.ค.60 - มี.ค.60

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 11 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
107 เต็นทผาใบทรงโคง ขนาด 4x8x2.5 เมตร จํานวน 2 หลัง

สํานักปลัด งบประมาณ

40,000.00 ม.ค.60 - มี.ค.60

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
108 เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด งบประมาณ

28,000.00

109 เครื่องจายกระแสไฟฟา 30 แอมป จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด งบประมาณ

ประเภทครุภัณฑการเกษตร
110 ปมน้ําหอยโขง ขนาด 1.5 ขนาด 1.5 แรงมา ทอ 2x2 นิ้ว ไฟฟา 220 โวลต
จํานวน 1 เครื่อง
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
111 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ซุมเฉลิมพระเกียรติพรอมติดตั้ง

(ลงชื่อ)

-

40,000.00

7 เม.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 3
ลว. 28 พ.ย.59
= 40,000.-บาท

ก.ค.60 - ก.ย.30 /

-

28,000.00

30 ก.ย.60

7,000.00

ก.ค.60 - ก.ย.30 /

-

7,000.00

30 ก.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 3
ลว. 28 พ.ย.59
= 28,000.-บาท
โอนตั้งใหม ครั้งที่ 3
ลว. 28 พ.ย.59
= 7,000.-บาท

สํานักปลัด งบประมาณ

6,000.00

ก.ค.60 - ก.ย.30 /

-

6,000.00

30 ก.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 6
ลว. 10 ก.พ.60
= 6,000.-บาท

สํานักปลัด งบประมาณ

300,000.00

ก.ค.60- ก.ย.60 /

-

300,000.00

30 ก.ย.60

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 6
ลว. 10 ก.พ.60
= 300,000.-บาท

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 12 จาก 12

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
112 โครงการขุดลอกคลองหวยพี้ หมูที่ 5

แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2560
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
คงเหลือ กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
กองชาง

จายขาดเงินสะสม

393,000.00 ก.พ.60 - เม.ย.60

/

392,000.00

1,000.00

13 มี.ค.60

ตามบันทึกการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2560
ลงวันศุกร ที่ 10 ก.พ.60
อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม

= 393,000.-บาท

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ)์

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

