




แบบ  ผด.3
                              แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                                    ของเทศบาลตําบลทุง่ใส อําเภอสชิล  จงัหวดันครศรธีรรมราช ( / )  งวดที' 1 (ต.ค. – ม.ีค.)
                                                 ขอ้มลู ณ  วนัที'  31  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2558 (   )  งวดที' 2 (เม.ย. – ม.ิย.)

(   )  งวดที' 3 (ก.ค. – ก.ย.)

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
1 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร สน.ปลดั งบประมาณ 400,000    ต.ค. 57 - ก.ย.58 / 280,701.32   59,298.68 25 ม.ีค. 58

โอนลด
60,000

2 คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตั #ง สน.ปลดั งบประมาณ 100,000    ต.ค. 57 - ก.ย.58 / - 4,400        -
โอนลด

95,600

3 โครงการฝึกอบรมเพื	อเพิ	มประสทิธภิาพ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 50,000      -

ในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร  สมาชกิ
เทศบาล ขา้ราชการพนักงานของเทศบาล
ตําบลทุง่ใส

4 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม (รายจา่ยเพื	อ สน.ปลดั งบประมาณ 80,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 / 9,424            70,576      25 ม.ีค. 58

ซอ่มแซมบํารงุรักษาเพื	อใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิวงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท)

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
5 รายจา่ยเพื	อไหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร สน.ปลดั งบประมาณ 10,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 10,000      -

6 โครงการจัดตั #งจดุอํานวยความสะดวก สน.ปลดั งบประมาณ 30,000      ธ.ค. 57 - ม.ค.58 28,880          1,120        9 ม.ค.58

ชว่งเทศกาลปีใหม่

7 โครงการจัดตั #งจดุอํานวยความสะดวก สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ม.ีค. 57 - พ.ค. 57 - 30,000      -

ชว่งเทศกาลสงกรานต์

8 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา สน.ปลดั งบประมาณ 100,000     พ.ค. 58 - ก.ย. 58 - 100,000    -

สาธารณภยั

9 คา่ใชจ่า่ยในการป้องกนัและบรรเทา สน.ปลดั งบประมาณ 150,000    ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 150,000    -

สาธารณภยั

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ

ผลการดําเนนิงาน
ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
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10 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร สน.ปลดั งบประมาณ 60,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 10,800          39,400      24 ก.พ. 58
โอนลด

9,800

11 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม สน.ปลดั งบประมาณ 10,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 10,000      -

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
12 โครงการจัดงานวนัเด็ก สน.ปลดั งบประมาณ 80,000      ธ.ค. 57 - ม.ค.58 76,124          3,876        20 ม.ค. 58

13 โครงการจัดงานสง่เสรมิกจิกรรม สน.ปลดั งบประมาณ 50,000      ม.ีค. 58 - เม.ย.58 - 50,000      -

การเรยีนรูเ้ด็กกอ่นวยัเรยีน(บณัฑตินอ้ย)

14 โครงการจัดกจิกรรมศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สน.ปลดั งบประมาณ 50,000      พ.ย. 57 - ส.ค.58 - 20,000      -
โอนลด

30,000

เทดิไทอ้งคร์าชนั  

15 โครงการจัดกจิกรรมศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สน.ปลดั งบประมาณ 38,000      ม.ค. 58 - ส.ค.58 - 38,000      -

ของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

16 คา่อาหารกลางวนั สน.ปลดั งบประมาณ 2,161,600 ต.ค. 57 - ก.ย.58 / 1,080,800     1,080,800 24 พ.ย. 57

17 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุใน สน.ปลดั งบประมาณ 30,000      พ.ย. 57 - ก.ย.58 - 30,000      -

การป้องกนัชว่ยเหลอือตุเิหตบุนทอ้งถนน

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
18 โครงการรณรงคฉ์ีดวคัซนีป้องกนั สน.ปลดั งบประมาณ 60,000      ม.ค. 58 - ม.ิย.58 - 60,000      -

โรคพษิสนุัขบา้และลดความเสี	ยงฯ

19 โครงการป้องกนัและควบคมุ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 50,000      -

โรคไขเ้ลอืดออก
- 20,000      -

20 โครงการรณรงคล์ดความเสี	ยงและ สน.ปลดั งบประมาณ 20,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58

ป้องกนัโรคระบาดตา่งๆ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

ลําดบั

3
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หมายเหตุ

รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ



21 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร สน.ปลดั งบประมาณ 10,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 - 10,000      -

22 โครงการตามนโยบายแหง่รัฐ สน.ปลดั งบประมาณ 100,000    ต.ค. 57 - ก.ย.58 17,800          82,200      27 ต.ค. 57

23 โครงการสง่เสรมิพัฒนาเด็กและ สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ม.ค. 58 - ส.ค. 58 - 30,000      -

เยาวชนตําบลทุง่ใส

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
24 โครงการสง่เสรมิสขุภาพอนามัยผูส้งูอายุ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       ม.ค. 58 - ส.ค. 58 - 50,000      -

ผูป้่วยเอดสผ์ูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส

25 โครงการสนับสนุน  การจัดทําแผน สน.ปลดั งบประมาณ 30,000      ก.พ. 58 - พ.ค.58 - 30,000      -

ชมุชนและการจัดประชมุประชาคมและ
สนับสนุนการขบัเคลื	อนแผนชมุชน
แบบบรูณาการ

26 โครงการสง่เสรมิบทบาทสตรแีละครอบครัว สน.ปลดั งบประมาณ 30,000      ธ.ค. 57 - ก.ย.58 29,070          930           -

ทอ้งถิ	น

27 โครงการฝึกอบรมเพื	อเพิ	มประสทิธภิาพ สน.ปลดั งบประมาณ 30,000      ต.ค. 57 - ก.ย.58 28,155          1,845        -

คณะกรรมการชมุชน

28 โครงการสง่เสรมิกฬีาของ อปท. ทั #งที	 สน.ปลดั งบประมาณ 400,000    ม.ีค. 58 - ส.ค.58 103,155        296,845    -

อปท.สง่เขา้รว่มการแขง่ขนัและกรณีที	 อปท.

เป็นเจา้ภาพ

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
29 โครงการชารเ์ลนเดย์ สน.ปลดั งบประมาณ 10,000      พ.ย. 57 - ก.ย.58 - 10,000      -

30 งานประเพณีลอยกระทง สน.ปลดั งบประมาณ 120,000     ต.ค. 57- พ.ย. 57 98,260          21,740 24 ก.พ. 57

ผลการดําเนนิงาน
หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
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31 งานประเพณีการใหท้านไฟ สน.ปลดั งบประมาณ 350,000     ธ.ค. 57 - ม.ค. 58 85,420          4,580 20 ม.ค. 58
โอนลด

170,000
โอนลด

40,000

32 งานประเพณีวนัสงกรานต์ สน.ปลดั งบประมาณ 80,000       ม.ีค. 58 - เม.ย. 58 - 80,000      -

33 โครงการวนัสาํคญัทางราชการ สน.ปลดั งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 20,000          - 23 ธ.ค. 57

 

34 โครงการสง่เสรมิการทอ่งเที	ยวตําบลทุง่ใส สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       พ.ย. 57 - ก.ย. 58 201,530        18,470 9 ม.ค. 58
โอนเพิ	ม

170,000

35 โครงการพัฒนาอาชพีตามหลกั สน.ปลดั งบประมาณ 100,000     ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 - 100,000    -

เศรษฐกจิพอเพยีง

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
36 โครงการสนับสนุนกจิกรรมศนูย์ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       ต.ค. 56 - ก.ย. 57 - 50,000      -

บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตําบล

37 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       พ.ย. 57 - ก.ย. 58 47,250          2,750.00 11 ธ.ค. 57

และสิ	งแวดลอ้ม

38 โครงการปลกูป่าทดแทนเฉลมิพระเกยีรติ สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       พ.ย. 57 - ก.ย. 58 - 50,000      -

พื#นที	สเีขยีว

39 คา่วสัดสุาํนักงาน สน.ปลดั งบประมาณ 100,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 57,500.30     42,499.70 6 ม.ีค.58

40 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 13,220          16,780.00 5 ม.ีค. 58

41 คา่วสัดงุานบา้นงานครัว สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 4,452            25,548      5 ม.ีค. 58

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่

ผลการดําเนนิงาน

ผลการดําเนนิงาน

7

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
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เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน
(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย

42 คา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ สน.ปลดั งบประมาณ 60,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 60,000 -

43 คา่วสัดเุชื#อเพลงิและหลอ่ลื	น สน.ปลดั งบประมาณ 350,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 128,904.14   ######## 10 ม.ีค. 58

44 คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ สน.ปลดั งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

45 คา่วสัดคุอมพวิเตอร์ สน.ปลดั งบประมาณ 80,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 44,770          35,230      14 ม.ค. 58

46 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ สน.ปลดั งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

47 คา่วสัดสุาํนักงาน สน.ปลดั งบประมาณ 50,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 6,696            43,304      6 ม.ีค. 58

48 คา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ สน.ปลดั งบประมาณ 15,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 15,000      -

49 คา่วสัดงุานบา้นงานครัว สน.ปลดั งบประมาณ 40,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 40,000 -

50 คา่อาหารเสรมิ (นม) สน.ปลดั งบประมาณ 2,336,320  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ########## ######## 26 ก.พ. 58

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
51 คา่วสัดกุารเกษตร สน.ปลดั งบประมาณ 5,000         ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 5,000        -

52 คา่วสัดคุอมพวิเตอร์ สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

53 คา่วสัดกุฬีา สน.ปลดั งบประมาณ 80,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 80,000      -

54 เครื	องปรับอากาศไมต่ํ	ากวา่ สน.ปลดั งบประมาณ 17,900       ม.ค. 58 - ก.ย. 58 - 17,900      -

12,000 บทียี ู จํานวน 1 เครื	อง

55 1. เครื	องคอมพวิเตอรส์าํหรับงาน สน.ปลดั งบประมาณ 44,000       ม.ค. 58 - ก.ย. 58 - 44,000      -

ประมวลผล แบบที	 1 จอขนาดไมน่อ้ยกวา่
18 นิ#ว  จํานวน 2 เครื	อง
 2. เครื	องพมิพ ์Multifunction ชนดิ
เลเซอร/์ชนดิ LED ส ี จํานวน 1 เครื	อง

56 เครื	องพมิพ ์Multifunction แบบฉีด สน.ปลดั งบประมาณ 4,200         ม.ค. 58 - ก.ย. 58 - 4,200        -

หมกึ (Injet)  จํานวน 1 เครื	อง

ผลการดําเนนิงาน

9

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ หมายเหตุ

หมายเหตุลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ



หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
57  เครื	องสาํรองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA สน.ปลดั งบประมาณ 6,000         ม.ค. 58 - ก.ย. 58 - 6,000        -

58 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ ์ สน.ปลดั งบประมาณ 100,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 33,187.00     66,813      6 ม.ีค.58

(คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิี	มวีงเงนิเกนิ
กวา่  5,000  บาท)

59 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ ์ กองชา่ง งบประมาณ 40,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 40,000      -

(คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตทิี	มวีงเงนิเกนิ
กวา่  5,000  บาท)

60 คา่วสัดสุาํนักงาน กองคลงั งบประมาณ 60,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 62,909.80     37,090.20 6 ม.ีค. 58
โอนเพิ	ม

40,000

61 วสัดคุอมพวิเตอร ์ กองคลงั งบประมาณ 50,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 18,800          31,200      6 ก.พ. 58

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
62 วสัดอุื	นๆ กองคลงั งบประมาณ 5,000         ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 5,000        -

63 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร กองคลงั งบประมาณ 100,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 76,840          23,160      27 ก.พ. 58

64 รายจา่ยเพื	อซอ่มแซมบํารงุรักษาเพื	อ กองคลงั งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 2,600            17,400.00 24 ก.พ. 58

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิวงเงนิ
ไมเ่กนิ 5,000 บาท

65 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ กองคลงั งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

(รายจา่ยเพื	อใหส้ามารถใชง้านไดต้าม
ปกต ิที	มวีงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท)

10

11

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ



66  โครงการจัดทําป้ายประชาสมัพันธอ์งคก์ร กองชา่ง งบประมาณ 57,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 57,000      -

67 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม(เพื	อใหส้ามารถใช ้ กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

ไดป้กตวิงเงนิไมเ่กนิ 5,000บาท)

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
68 วสัดสุาํนักงาน กองชา่ง งบประมาณ 50,000  ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5,320            44,680      10 ก.พ. 58

69 วสัดกุอ่สรา้ง กองชา่ง งบประมาณ 500,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 69,912.84     ######## 24 ก.พ. 58
โอนลด

159,000

70 วสัดคุอมพวิเตอร์ กองชา่ง งบประมาณ 40,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 14,688          25,312      19 ม.ีค. 58

71 วสัดอุื	นๆ กองชา่ง งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

72 เครื	องคอมพวิเตอรส์าํหรับงานประมวลผล กองชา่ง งบประมาณ 22,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 22,000      -

แบบที	1

73 เครื	องพมิพ ์Multifunction แบบฉีด กองชา่ง งบประมาณ 4,200         ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 4,200        -

74 เครื	องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV กองชา่ง งบประมาณ 3,000         ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 3,000        -

75 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ กองชา่ง งบประมาณ 50,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 50,000      -

 (วงเงนิเกนิ  5,000 บาท)

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
76 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม(เพื	อใหส้ามารถใช ้ กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

ไดป้กตวิงเงนิไมเ่กนิ 5,000บาท)

77 กลอ้งถา่ยภาพนิ	งดจิติอล กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

78 กลอ้งระดบัขนาดกําลงั ขยาย 30เทา่ กองชา่ง งบประมาณ 34,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 34,000      -

13

ลําดบั

12

รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ



79 กลอ้งวดัมมุ กองชา่ง งบประมาณ 110,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 110,000    -

80 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลขนาดเสน้ผา่ศนูย์ กองชา่ง งบประมาณ 270,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 270,000    -

กลางบอ่ 6 นิ#ว บา้นในบา้น(บา้นนายภมร  -
ปลอดวงศ)์  หมทูี	 3

81 โครงการกอ่สรา้งระบบประปาหอถงัสงูขนาด กองชา่ง งบประมาณ 670,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 670,000    -

10 ลกูบาศกเ์มตรบา้นในบา้น(บา้นนายภมร  -
ปลอดวงศ)์  หมทูี	 3

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
82 ซอ่มแซมระบบประปาหมูบ่า้น กองชา่ง งบประมาณ 300,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 24,000          276,000    3 ก.พ. 58

83 คา่ซอ่มแซมระบบไฟฟ้า กองชา่ง งบประมาณ 100,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 100,000    -

84 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร กองชา่ง งบประมาณ 50,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 50,000      -

85 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม(เพื	อใหส้ามารถใช ้ กองชา่ง งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

ไดป้กตวิงเงนิไมเ่กนิ 5,000บาท)

86 วสัดสุาํนักงาน กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

87 วสัดงุานบา้นงานครัว กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

88 วสัดกุอ่สรา้ง กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

89 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
90 วสัดกุารเกษตร กองชา่ง งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

14

15

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ



91 วสัดอุื	นๆ กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 1,700            8,300        31 ต.ค. 57

92 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ กองชา่ง งบประมาณ 12,680       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 12,680      -

 (วงเงนิเกนิ  5,000 บาท)

93 รายจา่ยเพื	อใหไ้ดม้าซึ	งบรกิาร กองชา่ง งบประมาณ 300,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 5,710            294,290    19 ม.ีค.58

94 คา่บํารงุรักษาและซอ่มแซม(เพื	อใหส้ามารถใช ้ กองชา่ง งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

ไดป้กตวิงเงนิไมเ่กนิ 5,000บาท)

95 วสัดงุานบา้นงานครัว กองชา่ง งบประมาณ 930,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 930,000    -

96 วสัดกุอ่สรา้ง กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
97 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ กองชา่ง งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

98 วสัดเุชื#อเพลงิและหลอ่ลื	น กองชา่ง งบประมาณ 150,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 150,000    -

99 วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ กองชา่ง งบประมาณ 20,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 20,000      -

100 วสัดกุารเกษตร กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -

101 วสัดเุครื	องแตง่กาย กองชา่ง งบประมาณ 50,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 21,780          28,220      24 ก.พ. 58

102 วสัดอุื	นๆ กองชา่ง งบประมาณ 10,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 10,000      -.

103 คา่บํารงุรักษาและปรับปรงุครภุณัฑ์ กองชา่ง งบประมาณ 40,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 40,000      -

 (วงเงนิเกนิ  5,000 บาท)

หมายเหตุลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน
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หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
104 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายทางเขา้มัสยดิ กองชา่ง งบประมาณ 204,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 204,000    -

(ชว่งสดทุา้ย)หมูท่ี	 1

105 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายสี	แยกมัสยดิ - กองชา่ง งบประมาณ 494,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 494,000    -

คลองเกาะลอย หมูท่ี	 1

106 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายทุง่ใส-วดัดอน กองชา่ง งบประมาณ 773,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 773,000    -

ศาลา หมูท่ี	 8

107 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายซอยพัฒนา กองชา่ง งบประมาณ 889,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 889,000    -

หมูท่ี	4

108 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายควนยาว กองชา่ง งบประมาณ 76,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 76,000      -

หมูท่ี	3

109 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายทางเขา้ถํ#า - กองชา่ง งบประมาณ 393,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 393,000    -

เขาหลกั(ชว่งสดุทา้ย) หมูท่ี	 2

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
110 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายทางเขา้บอ่ กองชา่ง งบประมาณ 607,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 607,000    -

ดนิ ตําบลควนทอง หมูท่ี	 2 .

111 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายเขาเปลอืกไม ้ กองชา่ง งบประมาณ 901,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 901,000    -

1 หมูท่ี	 5

112 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายซอยหนา้เหมอืง กองชา่ง งบประมาณ 869,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 869,000    -

หมูท่ี	 6

113 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.สายนาบา้นเกา่ กองชา่ง งบประมาณ 904,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 904,000    -

หมูท่ี	 7

114 โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลี	ยม คสล. ถนนสาย กองชา่ง งบประมาณ 254,000     ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 254,000    -

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ
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ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ



ควนยาว หมูท่ี	 3 , 8

หนว่ยงาน จํานวน ชว่งเวลาที'ตอ้งเร ิ'ม เบกิจา่ย คงเหลอื กําหนดสง่
เจา้ของเงนิ (บาท) จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 แลว้จํานวน จํานวน มอบของ/งาน

(บาท) (บาท) งวดสดุทา้ย
115 คา่จา้งที	ปรกึษาเพื	อศกึษา วจิัย  ประเมนิผล สน.ปลดั งบประมาณ 30,000       ต.ค. 57 - ก.ย. 58 - 30,000      -

 (ลงชื	อ)..............................................     (ลงชื	อ)..............................................                                    (ลงชื	อ)..............................................

                                           (นายพรีะพล  นาคแกว้)

                                                 ปลดัเทศบาล
 (นางสดุาพร  ขนุหลดั)

หวัหนา้เจา้หนา้ที	พัสดุ

(ลงชื	อ)..............................................

 (นางสาวทพิยส์ดุา มาลารัตน)์          (นางวราภรณ์  เวฬธุนราชนิ)

เจา้หนา้ที	พัสดุ

19

ลําดบั รายการ/จํานวน(หนว่ย) แหลง่เงนิ
ผลการดําเนนิงาน

หมายเหตุ




