.

แบบ ผด. 3

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
o งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลาดับที่

รายการ/จานวน (หน่วย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีนและอื่น ๆ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ จานวน 1 คัน สานักปลัด
จัดซื้อชุดลาโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
สานักปลัด
กองคลัง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
จัดซื้อเก้าอี้รับรอง จานวน 1 ตัว
กองคลัง
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงาน
11
กองคลัง
ประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง

จานวน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)
ต.ค. 60 - มี.ค.61

33,333.33
ต.ค. 60 - มี.ค.61

50,000.00
ต.ค. 60 - มี.ค.61

83,333.33
ต.ค. 60 - มี.ค.61

3,333.33
ต.ค. 60 - มี.ค.61

10,000.00
ต.ค. 60 - มี.ค.61

ต.ค. 60 - มี.ค.61

8,000.00

ต.ค. 60 - มี.ค.61
10,000.00
ต.ค. 60 - มี.ค.61
3,333.33

ต.ค. 60 - มี.ค.61


คงเหลือ
จานวน
(บาท)
66,666.67
100,000.00
166,666.67
6,666.67
20,000.00
722,000.00
20,000.00
6,666.67
1,900.00

กาหนดส่ง
มอบของงาน
งวดสุดท้าย
14 ธ.ค. 60
-



21,000.00

-

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

100,000
150,000
250,000
10,000
30,000
722,000
8,000
30,000
10,000
1,900

เงินรายได้

21,000 ต.ค. 60 - มี.ค. 61

(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

-

หมายเหตุ

จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
ปี 2561

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

-2แบบ ผด. 3

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
o งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

จานวน
(บาท)

12 จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดา
กองคลัง เงินรายได้
13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้า
งานรักษาความสงบฯ เงินรายได้
14 จัดซื้อเสื้อชูชีพ จานวน 10 ตัว
งานรักษาความสงบฯ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
15 จัดซื้อเชือกสาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ จานวน 1 เส้น งานรักษาความสงบฯ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบแบบมือจับบิด กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป
16
จานวน 1 ตู้
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน
กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป
17
จานวน 1 ตู้
18 จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป
19 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กองการศึกษา เงินรายได้
20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
กองการศึกษา เงินรายได้
21 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป
22 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตาบลตาลเนิ้ง กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป
23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒ
ั นาเด็กบ้านตาลเนิ้ง กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป

7,900
50,000
6,000
5,000

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)

ต.ค. 60 - มี.ค.61
7,900.00
ต.ค. 60 - มี.ค.61

16,666.66
ต.ค. 60 - มี.ค.61

ต.ค. 60 - มี.ค.61


5,500

ต.ค. 60 - มี.ค. 61



5,500.00

-

1 ก.พ. 61

5,000

ต.ค. 60 - มี.ค. 61



5,000.00

-

1 ก.พ. 61

7,900
10,000
10,000
85,000
574,860
95,810

ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61



ลาดับที่

รายการ/จานวน (หน่วย)






(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

7,900.00
3,333.33

7,900.00
191,620.00
31,936.66

คงเหลือ
จานวน
(บาท)
33,333.34
6,000.00
5,000.00

กาหนดส่ง
มอบของงาน
งวดสุดท้าย
29 ม.ค. 61
-

1 ก.พ. 61
6,666.67
16 มี.ค. 61
85,000.00
383,240.00
63,873.34
-

หมายเหตุ

จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
ปี 2561

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

-3แบบ ผด. 3

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
o งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลาดับที่

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

จานวน
(บาท)

กองการศึกษา เงินรายได้

21,000

ต.ค. 60 - มี.ค.61



-

21,000.00

-

กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป

50,000

ต.ค. 60 - มี.ค.61



-

50,000.00

-

กองสวัสดิการฯ

เงินรายได้

20,000

ต.ค. 60 - มี.ค.61



13,333.34

-

กองสวัสดิการฯ

เงินรายได้

10,000

ต.ค. 60 - มี.ค.61



10,000.00

-

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จานวน 2 ตู้ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

10,000
4,300
110,000
362,000
650,000
680,000
280,000

ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61
ต.ค. 60 - มี.ค.61



รายการ/จานวน (หน่วย)

จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
25
บ้านตาลเนิ้ง
26 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
24

27
28
29
30
31
32
33
34

จัดซื้อชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน

จานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสานักงาน
ปรับปรุงห้องน้าสาธารณประโยชน์ภายในสานักงาน
ปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ในหน่วยงาน
ปรับปรุง ต่อเติระบบระบายน้า
ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนบ้านหนองหวาย หมู่ 4

กองสวัสดิการฯ

เงินรายได้

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)

6,666.66








(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

4,300.00
-

คงเหลือ
จานวน
(บาท)

กาหนดส่ง
มอบของงาน
งวดสุดท้าย

10,000.00
29 ม.ค. 61
110,000.00
362,000.00
65,000.00
680,000.00
280,000.00
-

หมายเหตุ

จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
ปี 2561

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

-4แบบ ผด. 3

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
o งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ลาดับที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รายการ/จานวน (หน่วย)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
จัดซื้อปั๊มน้าไฟฟ้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล จานวน 1 เครื่อง กองช่าง
จัดซื้อปั๊มน้าไฟฟ้าแบบหอยโข่ง จานวน 1 เครื่อง
กองช่าง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncion แบบฉีดหมึก (Inkjet)
กองช่าง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีน
สานักปลัด

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

จานวน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)
10,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
3,333.33

50,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
16,666.66

50,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
16,666.66

30,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
10,000.00

20,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
6,666.67

17,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61

16,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61

7,700 ต.ค. 60 - มี.ค.61
7,700.00

300,000 ต.ค. 60 - มี.ค.61
100,000.00


(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

คงเหลือ
จานวน
(บาท)
6,666.67
33,333.34
33,333.34
20,000.00
13,333.33
17,000.00
16,000.00
200,000.00

กาหนดส่ง
มอบของงาน
งวดสุดท้าย
29 ม.ค. 61
-

หมายเหตุ

จากข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
ปี 2561

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ลาดับที่

รายการ/จานวน (หน่วย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีนและอื่น ๆ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค๊บ จานวน 1 คัน สานักปลัด
กองคลัง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กองคลัง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
กองคลัง
จัดซื้อเก้าอี้รับรอง จานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงาน
10
กองคลัง
ประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง
11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้า
งานรักษาความสงบฯ
12 จัดซื้อเสื้อชูชีพ จานวน 10 ตัว
งานรักษาความสงบฯ
13

จัดซื้อเชือกสาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต่าง ๆ จานวน 1 เส้น

งานรักษาความสงบฯ

เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

จานวน
(บาท)
66,666.67
100,000.00
166,666.67
6,666.67
20,000.00
722,000.00
20,000.00
6,666.67
1,900.00

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)
เม.ย. - มิ.ย.61

33,333.34
เม.ย. - มิ.ย.61

50,000.00
เม.ย. - มิ.ย.61

83,333.33
เม.ย. - มิ.ย.61

3,333.33
เม.ย. - มิ.ย.61

10,000.00
เม.ย. - มิ.ย.61

เม.ย. - มิ.ย.61

10,000.00
เม.ย. - มิ.ย.61

3,333.33
เม.ย. - มิ.ย.61



เงินรายได้ 21,000.00

เม.ย. - มิ.ย.61

เงินรายได้ 33,333.34
6,000
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

เม.ย. - มิ.ย.61
เม.ย. - มิ.ย.61




16,666.67
-

16,666.67
6,000.00

-

เม.ย. - มิ.ย.61



-

5,000.00

-

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

5,000

(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

20,800.00

แบบ ผด. 3
o งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถนุ ายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
คงเหลือ
กาหนดส่ง
จานวน มอบของงาน
หมายเหตุ
(บาท)
งวดสุดท้าย
33,333.33
50,000.00
83,333.34
3,333.34
10,000.00
722,000.00
10,000.00
จากข้อบัญญัติ
3,333.34
งบประมาณ
1,900.00
รายจ่ายประจา
ปี 2561
200.00 18 พ.ค. 61

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

-2แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน

จานวน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ลาดับที่
รายการ/จานวน (หน่วย)
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)
14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กองการศึกษา เงินรายได้ 6,666.67 เม.ย. - มิ.ย.61

3,333.33
15 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป 85,000 เม.ย. - มิ.ย.61

16 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตาบลตาลเนิ้ง กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป 383,240.00 เม.ย. - มิ.ย.61

191,620.00
17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒ
ั นาเด็กบ้านตาลเนิ้ง กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป 63,873.34 เม.ย. - มิ.ย.61

31,936.67
จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สาหรับงาน
กองการศึกษา เงินรายได้ 21,000.00 เม.ย. - มิ.ย.61
18

ประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
กองการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ ไป 50,000
19
เม.ย. - มิ.ย.61

บ้านตาลเนิ้ง
20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
กองสวัสดิการฯ เงินรายได้ 13,333.34 เม.ย. - มิ.ย.61

6,666.67
21 จัดซื้อชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน จานวน 2 ชุด กองสวัสดิการฯ เงินรายได้ 10,000.00 เม.ย. - มิ.ย.61

22 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จานวน 2 ตู้ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้ 10,000.00 เม.ย. - มิ.ย.61

23 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสานักงาน

กองช่าง เงินอุดหนุนทัว่ ไป 110,000 เม.ย. - มิ.ย.61
110,000
24 ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะประโยชน์ภายในสานักงาน กองช่าง เงินอุดหนุนทัว่ ไป 362,000.00 เม.ย. - มิ.ย.61

-

(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

แบบ ผด. 3
o งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถนุ ายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
คงเหลือ
กาหนดส่ง
จานวน มอบของงาน
หมายเหตุ
(บาท)
งวดสุดท้าย
3,333.34
85,000.00
191,620.00
63,873.34
จากข้อบัญญัติ
21,000.00
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
50,000.00
ปี 2561
6,666.67
10,000.00
10,000.00
- 24 พ.ค. 61
362,000.00
-

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

-3แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาลเนิ้ง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ลาดับที่

รายการ/จานวน (หน่วย)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ในหน่วยงาน
ปรับปรุงต่อเติมระบบระบายน้า
ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนบ้านหนองหวาย หมู่ 4
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อปั๊มน้าไฟฟ้าแบบซัมเมิสซิเบิ้ล จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปั๊มน้าไฟฟ้าแบบหอยโข่ง จานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้ม คลอรีน

หน่วยงาน
เจ้าของเงิน แหล่งเงิน
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

จานวน
(บาท)

650,000
680,000
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินรายได้ 280,000
เงินรายได้ 6,666.67
เงินรายได้ 33,333.34
เงินรายได้ 33,333.34
เงินรายได้ 200,000
เงินรายได้ 13,333.33
17,000
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
16,000
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
200,000
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

ช่วงเวลาที่ ผลการดาเนินงาน เบิกจ่าย
ต้องเริม่ จัด 1 2 3 4 5 แล้วจานวน
หาตามแผน
(บาท)
เม.ย. - มิ.ย.61


เม.ย. - มิ.ย.61
580,000.00

เม.ย. - มิ.ย.61
3,333.33
เม.ย. - มิ.ย.61

เม.ย. - มิ.ย.61

16,666.67
เม.ย. - มิ.ย.61

16,666.67
10,000.00
เม.ย. - มิ.ย.61

6,666.66
เม.ย. - มิ.ย.61

เม.ย. - มิ.ย.61

เม.ย. - มิ.ย.61

100,000.00
เม.ย. - มิ.ย.61


(ลงชื่อ)…..…………………...…………..............เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน (ลงชื่อ).................………………….………ผู้อานวยการกองคลัง
( นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน )
( นางราวดี
เจริญไชย )

แบบ ผด. 3
o งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถนุ ายน)
o งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
คงเหลือ
กาหนดส่ง
จานวน มอบของงาน
หมายเหตุ
(บาท)
งวดสุดท้าย
650,000.00
100,000.00
280,000.00
3,333.34
16,666.67
จากข้อบัญญัติ
16,666.67
งบประมาณ
10,000.00
รายจ่ายประจา
6,666.67
ปี 2561
17,000.00
16,000.00
100,000.00

(ลงชื่อ)…………………………………….........ปลัด อบต.ตาลเนิ้ง
( นายจารึก
นันทราช )

