
ลําดับ หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที�ต้องเริ�ม เบิกจ่ายแล้ว กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที� เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) งานงวดสุดท้าย

1 ค่าวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งบประมาณ 100,000 31ต.ค.60-15 ส.ค. 61 / 98,658         15-ส.ค.-61

2 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด งบประมาณ 30,000 28 พ.ย.60 - 7 ก.ย. 61 / 28,933         7-ก.ย.-18

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด งบประมาณ 20,000 30 ต.ค.60 - 3ก.ค.61 / 15,660         3-ก.ค.-61

4 วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สํานักปลัด งบประมาณ 200,000 20 พ.ย.60 - 21 ส.ค.61 / 140,691       21-ส.ค.-61

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด งบประมาณ 100,000 18 ธ.ค.60-7 ก.ย. 61 / 88,009         7-ก.ย.-61

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักปลัด งบประมาณ 15,000   

7 วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น สํานักปลัด งบประมาณ 100,000 20 พ.ย.60-21 ส.ค.61 / 37,646         21-ส.ค.-61

8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สํานักปลัด งบประมาณ 5,000  /  

9 วัสดุเครื�องดับเพลิง สํานักปลัด งบประมาณ 15,000 12 ก.ค. 61-18 ก.ค. 61 / 45,000         18-ก.ค.-61 โอนเพิ�ม งปม.

10 วัสดุเครื�องแต่งกาย สํานักปลัด งบประมาณ 10,000  /  

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด งบประมาณ 10,000  /  

12 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งบประมาณ 100,000 31 ต.ค.60-7 ก.ย. 61 / 115,894       7-ก.ย.-61 โอนเพิ�ม งปม.

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง งบประมาณ 30,000 22,269                        / 26,300         19-ธ.ค.-60

14 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง งบประมาณ 30,000 25 ต.ค.60-15 ก.ค.61 / 36,940         15-ก.ค.-61 โอนเพิ�ม งปม .

15 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 50,000 18 ธ.ค.60-15 ส.ค. 61 / 47,252         15-ส.ค.-61

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000 19 ธ.ค. 60-14 พ.ค.61 / 18,702         14-พ.ค.-61

17 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา งบประมาณ 15,000 18 ธ.ค. 60-3ก.ค.61 / 11,875         3-ก.ค.-61

18 ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา งบประมาณ 917,860 28 พ.ย. 60-6 ก.ย. 61 / 606,577.4    6-ก.ย.-61

19 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 30,000 23 ก.ค. 61-7 ก.ย.61 / 24,917         7-ก.ย.-61

20 วัสดุสํานักงาน กองช่าง งบประมาณ 20,000 20 ก.พ.61-23 ก.ค.61 / 18,251         23-ก.ค.-61

21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งบประมาณ 70,000 20 ก.พ. 61-25 ก.ค. 61 / 38,008         25-ก.ค.-61 โอนลด งปม.

22 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 50,000 31 ต.ค. 60-15 ส.ค. 61 / 15,559.00    15-ส.ค.-61 โอนลด งปม.

แบบ ผด.๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเทศบาลตําบลนาคํา  อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล  ณ   วันที�  ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๑

รายการ/จํานวน(หน่วย)
ผลการดําเนินงาน

งวดที� ๑  (ตุลาคม-มีนาคม)

งวดที� ๒ (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที� ๓ (กรกฎาคม - กันยายน)
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23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง งบประมาณ 20,000 31 ต.ค.60-23 ก.ค. 61 / 3,440           23-ก.ค.-61

24 วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น กองช่าง งบประมาณ 50,000 20 พ.ย. 60-21 ส.ค. 61 / 43,700         21-ส.ค.-61

25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง งบประมาณ 5,000  /  

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 10,000 19-ธ.ค.-60 / 7076 19-ธ.ค.-60

27 วัสดุอื�น กองช่าง งบประมาณ 10,000  /  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 104000 2-พ.ย.-60 / 104000 2-พ.ย.-60 โอนลด งปม.

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคํา หมู่ที� 1

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 105,000 25-ม.ค.-61 / 105000 25-ม.ค.-61

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่ที�2

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 104,000 2-พ.ย.-60 / 104,000       2-พ.ย.-60 โอนลด งปม.

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน หมู่ที�3

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 104000  /  

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที�7

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 216,000 2-พ.ย.-60 / 216,000       2-พ.ย.-60 โอนลด งปม.

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที�9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 261,000 2-พ.ย.-60 / 261,000       2-พ.ย.-60 โอนลด งปม.

33 เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที�10

เชื�อมกับบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที�13

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 278,000 2-พ.ย.-60 / 278,000       2-พ.ย.-60 ตั�งจ่ายรายการใหม่

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที�10

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กองช่าง งบประมาณ 104,000 25-ม.ค.-61 / 104,000 25-ม.ค.-61

เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาคําน้อย หมู่ที�12
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