หน้ าที 1 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1 คาจางเหมาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ

สํานักปลัด

เงินรายได

20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

2 คาจางเหมาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ

กองคลัง

เงินรายได

5,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

3 คาจางเหมาอยูเวรยามสถานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
4 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

70,800.00
84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

1,250.00

-

/
/

70,800.00
84,000.00




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

18,750.00

30 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 16,905.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 3,700 .-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 2 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
5 จางเหมาคนสวนขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

6 จางเหมาคนงานทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

7 จางเหมาคนขับรถยนต

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

56,000.00

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

2,290.00

30 ก.ย.59

28,000.00

30 ก.ย.59

5,361.00

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 81,710 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 7,000 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 51,739 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
=2,865 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 5,900 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 7,000 .-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 3 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

8 คาโฆษณาและเผยแพร

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

9 คาจางเหมาคนทําความสะอาดใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

82,826.00

-

30 ก.ย.59

10 คาจางเหมารถรับสงเด็กที่ยากจน ดอยโอกาสใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด

สํานักปลัด

เงินรายได

96,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

91,567.00

-

30 ก.ย.59

11 คาจางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินรายได

252,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

249,600.00

-

30 ก.ย.59

12 คาจางเหมาทําความสะอาดหองน้ําและ
ศูนยพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
13 คาจางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

84,000.00

-

30 ก.ย.59

สํานักปลัด

เงินรายได

84,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

84,000.00

-

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

1,000.00

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 4,135 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 9,000 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 1,174 .-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 4,433.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
=2,400.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 4 จาก 38

ลําดับ
ที่

14
15
16
17

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาอยูเวรยาม ดูแลทรัพยสินใน
สํานักปลัด
ตอนกลางคืนพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
คาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้ สํานักปลัด
คาจางเหมาดูแลตลาดนัด
สํานักปลัด
คาจางเหมาตัดหญาและกําจัดสิ่งปฏิกูล
กองชาง

70,800.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

70,800.00

-

30 ก.ย.59

เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได

84,000.00
72,000.00
20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/
/
/

84,000.00
72,000.00
-

-

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

/

-

15 ก.ย.59

-

20 ก.ย.59

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

19 คาเลี้ยงรับรองวันประชุมสภาทองถิ่น

สํานักปลัด

เงินรายได

25,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

เงินรายได

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ
18 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

(ลงชื่อ)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

/

13,625.00

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 20,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว.22 ส.ค.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 11,375.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 5 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ
20 คาใชจายในการจัดพิธีการตาง ๆ

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

31,510.00

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
21 โครงการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

สํานักปลัด

เงินรายได

20,000.00

มิ.ย. 59

/

10,535.00

22 โครงการอบต.น้ําพี้พบประชาชน
23 โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนสามป/แผนชุมชน

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

30,000.00
15,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ก.พ.-59

/
/

9,500.00
9,599.00

24 โครงการเขารวมงานวันตอตานยาเสพติดสากล

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

มิ.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

12,578.00

-

20,500.00
-

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

15 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว.22 ส.ค.59
= 3,040.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 2,872.-บาท

30 มิ.ย. 59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 9,465.-บาท

15 ก.ย.59
ก.พ.59

30 มิ.ย. 59

โอนลด ครั้งที่ 14
ล.ว.8 พ.ค.59
= 5,401.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 6 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
25 โครงการปองกันยาเสพติด

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

มิ.ย. 59

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร

สํานักปลัด

เงินรายได

140,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

7,750.00

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

30 มิ.ย. 59

-

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 22,250.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 3
ล.ว.15 ธ.ค.58
= 25,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 3
ล.ว.15 ธ.ค.58
= 27,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 5
ล.ว.29 ธ.ค.58
= 35,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
= 3,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 10
ล.ว.28มี.ค.59
= 5,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 7 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
โอนลด ครั้งที่ 10
ล.ว.28มี.ค.59
= 13,820.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 11
ล.ว.18 เม.ย.59
= 20,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
= 9,880.-บาท
(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 8 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
27 คาใชจายโครงการภัยแลงในตําบลน้ําพี้

28 คาใชจายโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

454,833.50

-

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

166.50

30 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2
ล.ว. 23 พ.ย.58
= 100,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3
ล.ว. 15 ธ.ค.59
= 200,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5
ล.ว. 29 ธ.ค.58
= 35,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 6
ล.ว. 4 ม.ค.59
= 50,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 11
ล.ว. 18 เม.ย.59
= 20,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 12
ล.ว. 3 พ.ค.59
= 50,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 9 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
29 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

สํานักปลัด

เงินรายได

13,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

-

30 โครงการแพทยฉุกเฉินระดับตําบล

สํานักปลัด

เงินรายได

144,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

-

31 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครปองกันไฟปา

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

2,663.00

-

30 ก.ย.59

30 ก.ย.59

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,337.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 17
ล.ว. 10 ส.ค.59
= 28,778.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว. 22 ส.ค.59
= 7,110.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว. 22 ส.ค.59
= 9,900.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
=98,212.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 12
ล.ว. 3 พ.ค.59
= 30,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 10 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
32 งานวันเด็กแหงชาติ

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

29,955.00

33 โครงการไปรวมงานการแขงขันกีฬาอําเภอทองแสนขัน

สํานักปลัด

เงินรายได

80,000.00

ต.ค. 58 - ธ.ค. 58

/

57,077.00

34 โครงการนําเยาวชนและนักกีฬาไปรวมแขงขันกีฬา

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ธ.ค. 58

/

20,240.00

35 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ธ.ค 58

36 โครงการประเพณีลอยกระทง

สํานักปลัด

เงินรายได

150,000.00

พ.ย. 58

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

/

138,950.00

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

-

9 ม.ค.59

-

29 ธ.ค.58

-

29 ธ.ค.58

-

29 ธ.ค.58

-

30 พ.ย.58

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 45.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 8
ล.ว.18 ก.พ.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 11
ล.ว.18 เม.ย.59
= 12,923.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 9,760.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 50,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
= 11,050.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 11 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
37 โครงการประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุ
และงานบอเหล็กน้ําพี้ ประจําป 2559
38 โครงการแหเทียนเขาพรรษา
39 โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

สํานักปลัด

เงินรายได

80,000.00

เม.ย.-59

/

40,705.00

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

5,000.00

ก.ค. 59
ม.ค. 59 - พ.ค. 59

/
/

1,400.00
173,447.40

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

200,000.00

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

3,600.00
0.60

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

15 เม.ย.59

20 ก.ค. 59
31 พ.ค.59

โอนลด ครั้งที่ 11
ล.ว.18 เม.ย.59
= 39,295.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 17
ล.ว.10 ส.ค.59
= 870.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว.22 ส.ค.59
= 50,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 19
ล.ว.6 ก.ย.59
= 25,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 682.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 12 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
40 โครงการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

41 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค.58 - ธ.ค.58

42 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
43 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับสตรีตําบลน้ําพี้

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

30,000.00
30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย.59

/
/

44 โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC

สํานักปลัด

เงินรายได

20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

45 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตามพระราชดําริ

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

-

18,550.00

30 ก.ย.59

-

1 ธ.ค.58

-

30,000.00
30,001.00

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

/

-

2,366.00

30 ก.ย.59

/

-

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 30,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 3
ล.ว.15 ธ.ค.58
= 11,450.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 30,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 17,634.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 30,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 13 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
46 โครงการอบรมใหความรูกับเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักปลัด

เงินรายได

15,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

47 โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง และหมูบานรักษาศีล 5

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ก.พ.59 - ก.ย.59

/

-

48 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

/

-

49 คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษี

กองคลัง

เงินรายได

200,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

50 โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว

สํานักปลัด

เงินรายได

35,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ประเภทคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน
51 คาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
สิ่งกอสราง และทรัพยสินอิ่น ๆ ที่อยูในความดูแลของสํานักปลัด

สํานักปลัด

เงินรายได

40,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/
/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

19,900.00
-

/

52,940.00




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

10,000.00

-

30 ก.ย.59

30 ก.ย.59

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 15,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 30,000.-บาท

180,100.00

30 ก.ย.59

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

35,000.00

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 16
ล.ว. 26 ก.ค.59
= 35,000.-บาท

30 ก.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 18
ล.ว. 22 ส.ค.59
= 12,940.-บาท

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 14 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

วัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
52 วัสดุสํานักงาน

สํานักปลัด

เงินรายได

74,463.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

91,948.00

-

30 ก.ย.59

53 วัสดุสํานักงาน(งานการศึกษาฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

2,738.00

-

30 ก.ย.59

54 วัสดุสํานักงาน (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

19,898.00

-

30 ก.ย.59

55 วัสดุสํานักงาน (งานสาธารณสุข ฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

7,792.00

-

30 ก.ย.59

56 วัสดุสํานักงาน

กองคลัง

เงินรายได

60,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

55,525.95

0.05

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 16
ล.ว. 26 ก.ค.59
= 20,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 2,515.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 17,262.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,102.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 2,208.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 4,474.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 15 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

วัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
57 วัสดุสํานักงาน

กองชาง

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
58 วัสดุงานบานงานครัว

สํานักปลัด

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

59 วัสดุงานบานงานครัว (งานการศึกษา ฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

7,557.00

-

31 ส.ค.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 22,443.-บาท

/

21,670.00

-

30 ก.ย.59

/

10,550.00

-

30 ก.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17
ล.ว.10 ส.ค.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 9,450.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 354.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 8,526.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 9,450.-บาท

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 16 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

วัสดุ
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
60 วัสดุงานบานงานครัว (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

สํานักปลัด

เงินรายได

35,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

44,703.00

-

30 ก.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 17
ล.ว. 10 ส.ค.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
=297.-บาท

61 วัสดุงานบานงานครัว (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
62 วัสดุยานพาหนะและขนสง

สํานักปลัด

เงินรายได

5,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

4,646.00

354.00

30 ก.ย.59

สํานักปลัด

เงินรายได

80,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

27,100.00

-

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 22,900.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 30,000.-บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
63 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สํานักปลัด

เงินรายได

300,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

212,294.17

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 57,114.-บาท

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

87,705.83

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 17 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

วัสดุ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
64 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสนับสนุนใหแก อบจ.

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

กองชาง

เงินรายได

500,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

389,500.00

-

30 ก.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 12
ล.ว. 3 พ.ค.59
= 110,500.-บาท

65 วัสดุคอมพิวเตอร

สํานักปลัด

เงินรายได

35,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

48,869.00

-

30 ก.ย.59

66 วัสดุคอมพิวเตอร (งานการศึกษา ฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

25,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

12,200.00

-

30 ก.ย.59

67 วัสดุคอมพิวเตอร (งานสาธารณสุข ฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

-

30 ก.ย.59

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 9,880.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 15
ล.ว. 21 มิ.ย.59
= 20,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 16,011.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 12,800.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 18 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

วัสดุ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
68 วัสดุคอมพิวเตอร (งานสาธารณสุข ฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

69 วัสดุคอมพิวเตอร

กองคลัง

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

70 วัสดุคอมพิวเตอร

กองชาง

เงินรายได

25,000.00

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
71 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

สํานักปลัด

เงินรายได

10,000.00

72 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

สํานักปลัด

เงินรายได

กองชาง

เงินรายได

73 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

30 ก.ย.59

49,190.00

-

30 ก.ย.59

/

19,260.00

-

31 ส.ค.59

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

5,150.00

-

30 ก.ย.59

20,400.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

4,650.00

-

30 ก.ย.59

10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

-

30 ก.ย.59

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

(ลงชื่อ)

/




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 810.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 5,740.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 4,850.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 15,750.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 19 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

วัสดุ
ประเภทวัสุดุการเกษตร
74 คาวัสดุการเกษตร

สํานักปลัด

เงินรายได

58,037.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

46,137.00

ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
75 คาอาหารเสริม (นม)

สํานักปลัด

เงินรายได

975,639.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

779,923.56

-

80,202.44

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 11,900.-บาท

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 115,513.-บาท

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
76 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

(ลงชื่อ)

สํานักปลัด

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

/

1,080.00

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 7
ล.ว. 8 ม.ค.59
= 1,450.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 7
ล.ว. 8 ม.ค.59
= 1,500.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 17
ล.ว. 10 ส.ค.59
= 10,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 20 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

วัสดุ
ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

77 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

กองชาง

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

/

49,900.00

-

31 ส.ค.59

ประเภทคาวัสดุกอสราง
78 คาวัสดุกอสราง(งานการศึกษาฯ)

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

21,664.00

-

30 ก.ย.59

79 คาวัสดุกอสราง(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

สํานักปลัด

เงินรายได

51,999.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

61,690.00

26,759.00

30 ก.ย.59

กองชาง

เงินรายได

100,000.00

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

/

169,321.00

2,897.00

31 ส.ค.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 15,970.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 19
ล.ว. 6 ก.ย.59
= 22,042.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 6,294.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3
ล.ว. 15 ธ.ค.58
= 36,450.-บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง
80 คาวัสดุกอสราง

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 8
ล.ว. 18 ก.พ.59
= 10,000.-บาท
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 21 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

วัสดุ
ประเภทคาวัสดุกอสราง
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 11
ล.ว. 18 เม.ย.59
= 62,218.-บาท
ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
81 อุปกรณวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา คากระบอกฉีดยา คาเข็มฉีดยา

สํานักปลัด

เงินรายได

25,000.00

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
82 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

28,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

83 เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
74 เครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

5,500.00
10,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/
/

85 ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 หลัง

สํานักปลัด

เงินรายได

7,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

-

31 ส.ค.59

โอนลด ครั้งที่ 19
ล.ว. 6 ก.ย.59
= 25,000.-บาท

24,990.00

-

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 3,010.-บาท

5,500.00
-

-

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 10,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 7,000.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 22 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
86 ชั้นวางของแบบ 3 ชั้น จํานวน 3 ชุด

สํานักปลัด

เงินรายได

1,400.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

960.00

-

30 ก.ย.59

87 เกาอี้พนักงานระดับ 4

กองคลัง

เงินรายได

3,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

2,900.00

-

30 ก.ย.59

88 เกาอี้ทํางาน
89 ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ 2 บาน จํานวน 2 หลัง

กองคลัง
กองคลัง

เงินรายได
เงินรายได

2,000.00
12,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/
/

2,000.00
9,000.00

-

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
90 คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท สํานักปลัด

เงินรายได

70,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

22,619.00

-

30 ก.ย.59

91 คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

21,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

19,900.00

-

92 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

7,300.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

6,390.00

-

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 440.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 3,000.-บาท

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 47,381.-บาท
30 ก.ย.59
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 1,100.-บาท
30 ก.ย.59
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 600.-บาท
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 23 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

ครุภัณฑ
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 1,510.-บาท
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
93 คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5นิ้ว) จํานวน1 ชุด

สํานักปลัด

เงินรายได

16,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

16,000.00

-

30 ก.ย.59

94 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

7,300.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

6,390.00

-

30 ก.ย.59

95 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

3,100.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

2,890.00

-

30 ก.ย.59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 1,510.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 310.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 24 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
96 คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา 18.5นิ้ว)จํานวน1 ชุด

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

กองคลัง

เงินรายได

30,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

28,500.00

-

30 ก.ย.59

97 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

กองคลัง

เงินรายได

7,300.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

6,390.00

-

30 ก.ย.59

98 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

กองคลัง

เงินรายได

3,100.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

2,890.00

-

30 ก.ย.59

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
99 มานปรับแสงพรอมติดตั้ง

สํานักปลัด

เงินรายได

66,880.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

-

66,880.00
(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย. 59
= 1,500.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 600.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 1,510.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว. 13 พ.ค.59
= 100.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 310.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 4,240.-บาท
(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 25 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
100 ที่นอนยางพารา จํานวน 1 ชุด

สํานักปลัด

เงินรายได

4,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
101 เครื่องเลน ดีวีดี BLU-RAY จํานวน 2 เครื่อง

สํานักปลัด

เงินรายได

6,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

สํานักปลัด

เงินรายได

70,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

สํานักปลัด

เงินรายได

50,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

สํานักปลัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

286,000.00

ต.ค.58-ก.ย.59

ประเภทคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ
102 คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ หรือรายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ ที่วงเงินเกิน 5,000บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
103 คาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท
104 โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

/

/

4,000.00

-

/

/

22,619.00

-

/

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

30 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 6,000.-บาท

-

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 47,381.-บาท

-

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 50,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 1,000.-บาท

285,000.00
(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

30 ก.ย.59

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 26 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

105 โครงการปรับปรุงศาลเจาพอบอเหล็กน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

66,000.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

106 โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

181,500.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

/

/

63,000.00

-

-

181,000.00

30 ก.ย.59

30 ก.ย.59

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 500.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 3,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 500.-บาท
(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

107 โครงการกอสรางทางลาดสําหรับผูพิการ

สํานักปลัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

51,500.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

/

-

51,500.00

30 ก.ย.59

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 500.-บาท

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

108 โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ

สํานักปลัด

เงินอุดหนุนทั่วไป

205,500.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

/

-

205,000.00
(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

109 กอสรางถนนคสล.สายบานปาลวน-สายหลังโรงเรียน หมูที่ 1
110 กอสรางลานตากพืชผลการเกษตร วัดน้ําพี้ หมูที่ 2

(ลงชื่อ)

กองชาง
กองชาง

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

328,000.00
327,000.00

ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59

(ลงชื่อ)

/
/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

325,000.00
-

3,000.00
3,000.00

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 20
ล.ว. 14 ก.ย.59
= 112,000.-บาท
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 27 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โอนลด ครั้งที่ 20
ล.ว. 14 ก.ย.59
= 212,000.-บาท
111
112
113
114

กอสรางฝายน้ําลน บริเวณวังหมา หมูที่ 3
ขุดบอน้ําตื้นพรอมวางระบบทอประปาบานผูชวยทองคํา หมูที่ 4
ยายประปาหอสูง หมูที่ 4
กอสรางถนนคสล.สายบานนายบัว คําวัย บานนายมืน สุขโข หมูที่ 4

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

256,000.00
86,000.00
87,000.00
61,500.00

ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59

/
/
/
/

253,000.00
82,627.00
87,000.00
-

3,000.00
3,373.00
61,500.00

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

115 กอสรางฝายหลังแอน บริเวณประปาหมูบาน หมูที่ 5
116 กอสรางฝายหลังแอน สายดงกระโดนหมูที่ 5
117 กอสรางลานคสล.รอบเมรุวัดหนองหิน หมูที่ 6

กองชาง
กองชาง
กองชาง

118
119
120
121

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

กอสรางถนน คสล.สายโนนดินแดง หมูที่ 7
กอสรางถนน คสล.สายบานนายประหยัด-บานนายสมนึก หมูที่ 8
ขยายไฟฟารายทางในพื้นที่ หมูที่ 8
กอสรางถนน คสล.สายบานนายแมว-บานนางบุญรอด หมูที่ 9

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

189,500.00
108,000.00
307,000.00

ต.ค.58 - พ.ค. 59
ต.ค.58 - พ.ค. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59

331,500.00
97,500.00
284,000.00
141,500.00

ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย. 59

/
/
/

/
/
/
/

188,000.00
107,000.00
-

1,500.00
1,000.00
-

31 พ.ค.59
31 พ.ค.59
30 ก.ย.59

330,000.00
96,500.00
259,652.37
-

1,500.00
1,000.00
24,347.63
141,500.00

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 22 ก.ย.59
= 307,000.-บาท

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 28 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
122 ขยายไฟฟาระหวางบานนายเจนจบ - บานนายวิมล
(ถนนสายบอเหล็กน้ําพี้) หมูที่ 9
ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
123 ระบบตูสาขาอัตโนมัติพรอมอุปกรณ
124 จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 50 ตัว
125 เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
126 เครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
127 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
128 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

กองชาง

เงินอุดหนุนทั่วไป

150,000.00

ต.ค.58 - ก.ย. 59

/

140,935.30

9,064.70

30 ก.ย.59

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

25,000.00
20,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/
/

25,000.00
19,750.00

250.00

30 ก.ย.59
10 พ.ย.58

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

สํานักปลัด

เงินรายได

37,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

36,700.00

300.00

9 พ.ย.58

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

สํานักปลัด

เงินรายได

33,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/

32,700.00

300.00

9 พ.ย.58

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

สํานักปลัด
กองคลัง

เงินรายได
เงินรายได

3,700.00
7,300.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

3,700.00
7,900.00

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

/
/

-

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 13
ล.ว.13 พ.ค.59
=600-บาท
ประครุภัณฑกีฬา
129 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
สํานักปลัด
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
130 ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
สํานักปลัด
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินรายได

480,000.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59

เงินรายได
350,000.00 ต.ค. 58 - ก.ย. 59
(ลงชื่อ)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

/

470,265.00

9,735.00

/

314,900.00
35,100.00
(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

10 ก.พ.59

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

(กันมาจากปงบประมาณ 58)
5 ม.ค.59
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 29 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
131 เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด
132 เครื่องเลน DVD จํานวน 1 ชุด

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
กอสรางหองน้ําพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
กอสรางลานกีฬา อบต.น้ําพี้
โครงการกอสรางน้ําตกจําลองพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
ขุดสระเก็บน้ําพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
กอสรางถนน คสล.ภายใน อบต.น้ําพี้ หมู2
กอสรางถนน คสล.สายนาหวยโทก-หนองหมู หมู 8
กอสรางถนน คสล.สายโนนดินแดง หมู 7
กอสรางถนน คสล.สายบานลุงเดน หมู 6
กอสรางถนน คสล.สายเฟองฟา หมู 5
กอสรางถนน คสล.สายหนองปาบอนพรอมทอลอดเหลี่ยม หมู 2
ปรับปรุงอาคารพัสดุองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

สํานักปลัด
สํานักปลัด

เงินรายได
เงินรายได

22,500.00
2,500.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค. 58 - ก.ย. 59

/
/

22,500.00
2,500.00

-

30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได
เงินรายได

463,500.00
395,000.00
87,000.00
277,000.00
82,500.00
549,000.00
561,500.00
98,500.00
404,000.00
675,500.00
35,500.00

ต.ค. 58 - ก.ย. 59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59
ต.ค.58 - ก.ย.59

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

460,500.00
394,000.00
87,000.00
189,500.00
80,500.00
170,000.00
170,000.00
30,000.00
125,000.00
220,000.00
-

3,000.00
1,000.00
87,500.00
2,000.00
170,000.00
170,000.00
30,000.00
125,000.00
220,000.00
35,500.00

28 ธ.ค.58
7 ม.ค.59
4 ธ.ค.58
24 ธ.ค.58
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59
30 ก.ย.59

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินอุดหนุนทั่วไป

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)

(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)
(กันมาจากปงบประมาณ 58)

30 ก.ย.59

(กันมาจากปงบประมาณ 58)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 30 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
144 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)ภายในเขตพื้นที่ อบต.น้ําพี้

สํานักปลัด

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

855,400.00

ต.ค.58 - ก.ย.59

/

850,000.00




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

5,400.00

29 ธ.ค.58

ตามหนังสือดวนที่สุด
ที่ มท 0810/ว1879
ลว.11 ก.ย.58

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
145 เกาอี้สนาม จํานวน 3 ชุด
1. ชุดผลไม (ชุดใหญ) จํานวน 2 ชุด
2. ชุดแกะ (ชุดเล็ก) จํานวน 1 ชุด
146 โตะหมูบูชาพระ หมู 7 หนา 3 ไมสัก จํานวน 1 ชุด

สํานักปลัด

เงินรายได

12,500.00

ม.ค.59-ก.ย.59

สํานักปลัด

เงินรายได

3,000.00

ม.ค.59-ก.ย.59

ประเภทครุภัณฑกอสราง
147 ประตูไมสักบานเดี่ยว ขนาด 70x200 เซนติเมตร

สํานักปลัด

เงินรายได

1,500.00

ม.ค.59-ก.ย.59

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

12,500.00

-

/

1,400.00

-

8 ก.พ.59

-

30 ก.ย.59

-

21 มี.ค.59

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
=12,500.-บาท
โอนตั้งใหม ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
=3,000.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 3,000.-บาท

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
=1,500.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว.26 ก.ย.59
= 100.-บาท
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 31 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
148 โครงการขุดลอกเปดทางน้ําคลองหวยพี้ ตําบลน้ําพี้
149 โครงการซอมแซมถนนพรอมวางทอระบายน้ํา DIA 0.30 เมตร
จํานวน 5 ทอน หมูที่ 3
คาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
150 จางเหมาคนงานปฏิบัติงานชางไฟฟา เดือนละ 8,000.-บาท
จํานวน 6 เดือน

151
152
153
154
155
156

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
ทอสังกะสี ขนาด 5x12 รอบเร็วเหล็ก จํานวน 1 ทอ
ทอสังกะสี ขนาด 5x6 รอบเร็วเหล็ก จํานวน 1 ทอ
ทอสังกะสี ขนาด 5x8 รอบเร็วเหล็ก จํานวน 1 ทอ
ทอสังกะสี ขนาด 5x10 รอบเร็วเหล็ก จํานวน 2 ทอ
ทอสังกะสี ขนาด 6x5 รอบเร็วเหล็ก จํานวน 3 ทอ
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 5.5 แรงมา ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

157 เครื่องสูบน้ํา ขนาด 6.5 แรงมา จํานวน 2 ตัว
(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

กองชาง
กองชาง

จายขาดเงินสะสม

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

จายขาดเงินสะสม

45,000.00
6,500.00

พ.ย.59
ก.พ.59

/
/

45,000.00
6,500.00

-

4 ธ.ค.58
23 ก.พ.59

กองชาง

เงินรายได

48,000.00

ม.ค.59-ส.ค.59

/

32,000.00

16,000.00

31 ส.ค.59

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

จายขาดเงินสะสม

เงินรายได

2,050.00
2,030.00
2,300.00
4,800.00
25,050.00
19,040.00

พ.ย.58
พ.ย.58
พ.ย.58
พ.ย.58
พ.ย.58
ก.พ.59-ก.ย.59

/
/
/
/
/
/

2,050.00
2,031.00
2,300.00
4,800.00
25,050.00
19,040.00

-

25 พ.ย.58
25 พ.ย.58
25 พ.ย.58
25 พ.ย.58
25 พ.ย.58
1 เม.ย.59

จายขาดเงินสะสม

17,120.00

พ.ย.58

/

17,120.00

-

25 พ.ย.58

สํานักปลัด

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

จายขาดเงินสะสม
จายขาดเงินสะสม
จายขาดเงินสะสม
จายขาดเงินสะสม

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 7
ล.ว.8 ม.ค.59
=48,000.-บาท

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 9
ล.ว.26 ก.พ.59
=19,040.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 32 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
158 เครื่องสูบน้ํา ขนาด 6.5 แรงมา จํานวน 3 ตัว
159 ปรับปรุง/ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา น 9512 อุตรดิตถ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

สํานักปลัด
สํานักปลัด

จายขาดเงินสะสม

25,050.00

เงินรายได

350,000.00

พ.ย.58
ก.ย.58-ต.ค.59

/
/

25,050.00
314,900.00




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

35,100.00

25 พ.ย.58
5 ม.ค.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 16/58
ลว.17 ก.ย.58
=350,000.-บาท
(กันเงินจากปประมาณ 58)

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
160 รับจางทําดัดแปลงหรือปรับปรุงครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 4077
อุตรดิตถ เปนรถกูชีพกูภัย

สํานักปลัด

เงินรายได

270,000.00

ก.ย.58-ต.ค.58

/

246,500.00

23,500.00

22 ต.ค.58

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 14/58
ลว. 28 ก.ค.58
=270,000.-บาท
(กันเงินจากปประมาณ 58)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑกีฬา
161 เครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง จํานวน 13 ชุด

สํานักปลัด

เงินรายได

480,000.00

ก.ย.58-ต.ค.59

/

470,265.00

9,735.00

10 ก.พ.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 16/58
ลว. 17 ก.ย.58
=480,000.-บาท
(กันเงินจากปประมาณ 58)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 33 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
162 โครงการกอสรางน้ําตกจําลองพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

สํานักปลัด

เงินรายได

87,000.00

ก.ย.58-ต.ค.59

/

87,000.00

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

-

4 ธ.ค.58

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 16/58
ลว. 17 ก.ย.58
=87,000.-บาท
(กันเงินจากปประมาณ 58)

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
163 โครงกอสรางหองน้ําพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้ หมู 9

สํานักปลัด

เงินรายได

463,500.00

ก.ย.58-ต.ค.59

/

460,500.00

3,000.00

28 ธ.ค.58

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 15/58
ลว. 11 ส.ค.58
=463,500.- บาท
(กันเงินจากปประมาณ 58)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑการเกษตร
164 จัดซื้อปมซับเมอร ขนาด 1.5 แรงมา 16 ใบพัด จํานวน 1 เครื่อง

(ลงชื่อ)

สํานักปลัด

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินรายได

17,650.00

มี.ค.59-ก.ย.59

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

/

17,650.00

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

29 เม.ย.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 10
ลว. 28 มี.ค.59
=17,650.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 34 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
165 จัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 ใบ สํานักปลัด
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
166 คารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน
สํานักปลัด

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
167 จางเหมาบริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
คาตดตั้งโทรศัพท และคาติดตั้งสานแลน ฯลฯ

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3

สํานักปลัด

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

เงินรายได

23,760.00

มี.ค.59-ก.ย.59

เงินรายได

13,820.00

มี.ค.59-ก.ย.59

เงินรายได

5,401.00

พ.ค.59-ก.ย.59

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

23,760.00

-

/

4,095.00

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

-

29 เม.ย.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 10
ลว. 28 มี.ค.59
=23,760.-บาท

13,820.00

30 ก.ย.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 10
ลว. 28 มี.ค.59
=13,820.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 18
ล.ว.22 ส.ค.59
= 57,110.-บาท

1,306.00

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 14
ล.ว.8 พ.ค.59
= 5,401.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 35 จาก 38

ลําดับ
ที่

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 20 ใบ
สํานักปลัด
ประเภทคาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการขุดลอกคลองชําปลาไหล หมูที่ 7
กองชาง
โครงการขุดลอกคลองหนองแมจีน หมูที่ 4
กองชาง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงบอน้ําตื้น หมูที่ 6
กองชาง
โครงการขุดบอน้ําตื้นพรอมวางระบบทอประปา
กองชาง
บริเวณบานนายอนุวัตน หมูที่ 9
โครงการขุดบอน้ําตื้นพรอมระบบสูบน้ํา บริเวณบานนายเคลือบ
กองชาง
มาบุญ หมูที่ 3
โครงการขุดลอกคลองหวยพี้ บริเวณหลังฝายนายสด กองชาง
ถนนสายไรเพ็ญธิดา หมูที่ 5
โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล บริเวณพิพิธภัณฑพื้นบาน
กองชาง
บอเหล็กน้ําพี้
โครงการปรับปรุงฝายหลังแอน คลองหวยสัก บริเวณนานายสนิท
กองชาง
หมูที่ 8
โครงการกอสรางฝายหลังแอนคลองหวยสัก บริเวณนานายบรรเทิง กองชาง
หมูที่ 8
โครงการขุดลอกคลองหวยพี้ตอนบน บริเวณฝายดินนายบานกองชาง
ฝายนายทด หมูที่ 5
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

จายขาดเงินสะสม

360,000.00

พ.ค.59-มิ.ย.59

/

350,000.00

10,000.00

15 มิ.ย. 59

จายขาดเงินสะสม

498,000.00
294,000.00

มี.ค. 59-พ.ค.59
มี.ค. 59-พ.ค.59

/
/

498,000.00
294,000.00

-

23 พ.ค.59
23 พ.ค.59

จายขาดเงินสะสม

40,000.00
72,500.00

พ.ค. 59-มิ.ย.59
พ.ค. 59-มิ.ย.59

/
/

40,000.00
72,500.00

-

1 มิ.ย.59
14 มิ.ย. 59

จายขาดเงินสะสม

47,500.00

พ.ค. 59-มิ.ย.59

/

47,500.00

-

14 มิ.ย. 59

จายขาดเงินสะสม

485,000.00

พ.ค. 59-มิ.ย.59

/

485,000.00

-

14 มิ.ย.59

จายขาดเงินสะสม

256,000.00

พ.ค.59-มิ.ย.59

256,000.00

20 ก.ค.59

จายขาดเงินสะสม

57,500.00

พ.ค.59-มิ.ย.59

/

57,500.00

-

21 มิ.ย.59

จายขาดเงินสะสม

132,000.00

พ.ค.59-มิ.ย.59

/

132,000.00

-

24 มิ.ย.59

จายขาดเงินสะสม

437,000.00

พ.ค.59-มิ.ย.59

/

437,000.00

-

22 มิ.ย.59

จายขาดเงินสะสม

จายขาดเงินสะสม

(ลงชื่อ)

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 36 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
179 โครงการหลังคาน้ําทองแสนขันบานหวยปลาดุก

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
180 จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาภายในสํานักงาน อบต.น้ําพี้

(ลงชื่อ)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

สํานักปลัด

เงินรายได

35,000.00

ก.ค.59-ก.ย.59

กองชาง

เงินรายได

28,778.00

ส.ค.59-ก.ย.59

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

/

/

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

78,254.00

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

-

-

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

30 ก.ย.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 16
ล.ว. 26 ก.ค.59
=35,000.-บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 19
ล.ว. 6 ก.ย.59
=43,470.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 216.-บาท
โอนตั้งใหม ครั้งที่ 17
ล.ว. 10 ส.ค.59
= 28,778.-บาท
โอนลด ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 28,778.-บาท

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 37 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
181 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายพลอย
หมูที่ 2

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)
กองชาง

เงินรายได

112,000.00

ก.ย.59-

/

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

112,000.00

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 20
ล.ว. 14 ก.ย.59
= 112,000.-บาท

(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

182 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางแจ็คบานนายสามารถ (หนองปาบอน) หมูที่ 2

กองชาง

เงินรายได

212,000.00

ก.ย.59-

/

-

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 20
ล.ว. 14 ก.ย.59
= 212,000.-บาท

212,000.00
(กรณีกอหนี้ผูกพัน)

(กันเงินไปปงบประมาณ 60)

183 โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาไมเนินสะอาด

กองชาง

เงินรายได

141,000.00

/

-

141,000.00

ธ.ค.59

(กรณีไมกอหนี้ผูกพัน)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 141,000.-บาท
(กันเงินไปปประมาณ 60)

184 โครงการปรับปรุงอาคารแสดงเครื่องใชโบราณพิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

กองชาง

เงินรายได

342,500.00

/

-

342,500.00
(กรณีไมกอหนี้ผูกพัน)

ธ.ค.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 342,500.-บาท
(กันเงินไปปประมาณ 60)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

หน้ าที 38 จาก 38

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน (หนวย)

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2559
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว
เจาของเงิน
จัดหาตามแผน
1 2 3 4 5 จํานวน (บาท)

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
185 โครงการกอสรางหลังคาลานตากพืชผลการเกษตร หมูที่ 6

กองชาง

เงินรายได

321,000.00

/

-




คงเหลือ
จํานวน (บาท)

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
กําหนดสงมอบของ
หมายเหตุ
งานงวดสุดทาย

321,000.00

พ.ย.59

(กรณีไมกอหนี้ผูกพัน)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 321,000.-บาท
(กันเงินไปปประมาณ 60)

186 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนดินแดง หมูที่ 7
(ตอจากของเดิม)

กองชาง

เงินรายได

1,456,000.00

/

-

1,456,000.00
(กรณีไมกอหนี้ผูกพัน)

ธ.ค.59

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 1,456,000.-บาท
(กันเงินไปปประมาณ 60)

187 โครงการกอสรางหลังคาลานออกกําลังกาย อบต.น้ําพี้

กองชาง

เงินรายได

220,000.00

/

-

220,000.00
(กรณีไมกอหนี้ผูกพัน)

โอนตั้งใหม ครั้งที่ 22
ล.ว. 26 ก.ย.59
= 220,000.-บาท
(กันเงินไปปประมาณ 60)

(ลงชื่อ)

เจาพนักงานพัสดุปฎิบัติการ
(นางกัญญาณัฐ คําพรม)

(ลงชื่อ)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นางอรัญญา พรหมฤทธิ์)

(ลงชื่อ)วาที่ร.ต.
(จิตตการ อุปหลา)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้

