
1 2 3 4 5

1 −  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ สํานักปลัด งบประมาณ 3,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,380.00 1,620.00

2 −  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ สํานักปลัด งบประมาณ 2,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,000.00

3 −  คาโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 160,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 48,346.05 91,653.95 โอนลด 20,000

4 −  คาโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 856.00 19,144.00

5 −  คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 8,700.00 21,300.00

6 −  คาจางเหมาบริการ สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,000.00

7 −  คาโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,000.00

8 −  คาจางเหมาบริการ กองคลัง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,284.00 3,716.00

9 −  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ กองชาง งบประมาณ 3,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 3,000.00

10 −  คาจางเหมาบริการ กองชาง งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 50,000.00

11 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองสาธารณสุข งบประมาณ 70,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,907.50 62,092.50 โอนลด 5,000

12 −  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ กองการศึกษา งบประมาณ 3,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,430.00 570.00

13 −  คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล กองการศึกษา งบประมาณ 500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 500.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

รายการ/จํานวน(หนวย)
ลําดับ

ที่

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ผลการดําเนินงานชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30    มิถุนายน    2552

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

หนวยงาน

เจาของเงิน

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

14 −  คาอาหารกลางวัน กองการศึกษา งบประมาณ 210,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 83,535.00 126,465.00

15 −  คาอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา งบประมาณ 390,432.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 283,875.15 236,556.85 โอนเพิ่ม 130,000

16 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 24,752.56 15,247.44

17 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,210.00 38,790.00

18 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองคลัง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 3,409.58 6,590.42

19 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองชาง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,381.79 49,618.21 โอนลด 30,000

20 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองสาธารณสุข งบประมาณ 60,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 36,905.00 56,095.00 โอนเพิ่ม 33,000

21 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 4,700.00 25,300.00

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

22 (1)  คารับรอง สํานักปลัด งบประมาณ 130,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 44,884.00 85,116.00

23 (2)  คาใชจายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีการตาง ๆ สํานักปลัด งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 300,041.95 29,958.05 โอนเพิ่ม 180,000

24 (3) โครงการวันเทศบาล สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00 เม.ย.-52 / 10,000.00 5,000.00

25 (4)  โครงการสายตรวจชุมชน สํานักปลัด งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00 โอนลด 95,000

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

หมายเหตุ

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30    มิถุนายน  2552

จํานวน(บาท)รายการ/จํานวน(หนวย)
หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

26
(5)  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน
สํานักปลัด งบประมาณ 30,000.00 เม.ย.52-ก.ย.52 / 30,000.00

27 (6)  โครงการคายเยาวชนคนตนแบบ สํานักปลัด งบประมาณ 50,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 55,802.50       9,197.50 โอนเพิ่ม 15,000

28
(7)  โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติภัย

ทางถนน
สํานักปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 49,000.00 1,000.00

29 (8)โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 50,000.00

30 (9) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครจราจร สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 30,000.00 โอนเพิ่ม 10,000

31

(10) โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชนฯหรือโครงการรณรงคเผยแพร

ประชาธิปไตย

สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 20,000.00

32
(11) โครงการอบรมสงเสริมการรวมกลุม

ประชาชนหรืออบรมอาชีพประชาชนฯ
สํานักปลัด งบประมาณ 50,000.00 มี.ค.52-พ.ค.52 / 50,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน    2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

33
(12)  โครงการจัดเก็บ บันทึกขอมูล จปฐ. และ

ขอมูล กชช.2ค
สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-มี.ค.52 / 10,000.00 โอนลด 10,000

34
(13)  โครงการเทศบาลตําบลเทพาลัยพบ

ประชาชนหรือเทศบาลฯ เคลื่อนที่
สํานักปลัด งบประมาณ 100,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 100,000.00

35
(14)  โครงการเยาวชนหรือประชาชน ปลูก

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักปลัด งบประมาณ 60,000.00 มี.ค.52-เม.ย.52 / 60,000.00

36

(15)  โครงการใหความชวยเหลือนักเรียน/

นักศึกษาใหมีอาชีพที่เหมาะสมในชวงปด        

ภาคเรียน

สํานักปลัด งบประมาณ 60,000.00 มี.ค.52-พ.ค.52 / 55,950.00       4,050.00

37

(16)  โครงการเผยแพรสรุปแผนงาน/โครงการ 

ที่ใชจายงบประมาณประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 

 2551

สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ม.ค.52 / 5,000.00

38
(17) โครการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

เทพาลัยสามป
สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ก.พ.52-มิ.ย. 52 / 10,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)
ลําดับที่ รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

39 (18)  โครงการจัดทําแผนชุมชน สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ก.พ.52-มิ.ย. 52 / โอนลด 10,000

40 (19)  โครงการพัฒนาบุคลากรสวนทองถิ่นฯ สํานักปลัด งบประมาณ 150,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / โอนลด 150,000

41
(20)  โครงการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
สํานักปลัด งบประมาณ 2,000.00 ต.ค.51-ธ.ค. 51

/
2,000.00

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

42
(1)  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและ

การบัญชี
กองคลัง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

43

(2)  โครงการสรางจิตสํานึกผูมีหนาที่ในการ

เสียภาษีและสรางแรงจูงใจใหประชาชนรวมมือ

เสียภาษีเพิ่ม

กองคลัง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,000.00

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

44 (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข กองสาธารณสุข งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 40,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

แบบ  ผด.  3

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

(2)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

45
− คาใชจายในการอบรมดานสาธารณสุขใน

กลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร
กองสาธารณสุข งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 40,000.00

46
−  คาใชจายในการอบรมดานสาธารณสุขใน

กลุมเสี่ยง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 40,000.00

47
− คาใชจายในการอบรมดานสาธารณสุขใน

กลุมดานสงเสริมสุขภาพในเรื่องตาง ๆ
กองสาธารณสุข งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 40,000.00

48
(3)  โครงการสายใยรักเทพาลัย  เยี่ยมแมและ

ทารกหลังคลอด
กองสาธารณสุข งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 30,000.00

49
(4)  โครงการเทศบาลตําบลเทพาลัยหนาบาน

นามอง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 30,000.00

50
(5)  โครงการจางเหมาแรงงานในเขตเทศบาล

ตําบลเทพาลัย   เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
กองสาธารณสุข งบประมาณ 120,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 69,360.00 50,640.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

51
(6)  โครงการคุณธรรมนําไทย  อบรมปฏิบัติ

ธรรมเขาวัดฟงธรรมเทศบาลตําบลเทพาลัย
กองสาธารณสุข งบประมาณ 200,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 189,286.25 713.75 โอนลด 10,000

52
(7)  โครงการคัดแยะขยะเพื่อลดปริมาณขยะ/

ธนาคารขยะ
กองสาธารณสุข งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 21,176.25       28,823.75

53
(8)  โครงการสงเคราะหฟนฟูสภาพคนพิการที่

มีปญหาดานรางกายและการเคลื่อนไหว
กองสาธารณสุข งบประมาณ 15,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 15,000.00

54
(9)  โครงการเทศบาลตําบลเทพาลัย ยิ้มสวย 

สุขภาพฟนดี  ชีวีสดใส
กองสาธารณสุข งบประมาณ 60,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 60,000.00

55 (10) โครงการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ กองสาธารณสุข งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 30,000.00 โอนลด 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

56 (1)  โครงการหนูนอยรุนใหมไมใชขวดนม กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00 พ.ย.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

57 (2)  โครงการนิทานคุณตา กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00 พ.ย.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

58
(3)  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 13,844.00 156.00 โอนลด 36,000

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน    2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

59 (4)  โครงการครอบครัวผาสุข กองการศึกษา งบประมาณ 60,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / โอนลด 60,000

60 (5)  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางวิชาการ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 49,957.50       42.50

61
(6)  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา
กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,000.00

62 (7)  โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00 ส.ค. 52 / 10,000.00

63 (8)  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 60,000.00 ม.ค. 52 / 59,169.00 831.00

64 (9)  โครงการวันเยาวชนแหงชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ก.ย. 52 / 50,000.00

65 (10)  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 เม.ย. 52 / 129,967.66     32.34 โอนเพิ่ม 30,000

66 (11)  โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน กองการศึกษา งบประมาณ 6,000.00 มี.ค.52-พ.ค. 52 / 6,000.00

67 (12)  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 มิ.ย.52-ก.ค. 52
/

100,000.00

68
(13)  โครงการพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและ

พิธีอุทิศสวนกุศลแดทานทาวสุรนารี
กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / โอนลด 10,000

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

69 (14)  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 พ.ย. 51 / 97,133.00 2,867.00

70
(15)  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชน
กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52

/
โอนลด 30,000

71 (16)  โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 83,866.00 52,134.00 โอนเพิ่ม 36,000

72
(17)  โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ

อําเภอคง
กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 49,742.00 258.00

73
(18)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน

สัมพันธตานยาเสพติด  "เทพาลัยเกมส"
กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 70,000.00 โอนลด 30,000

74
(19)  โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาประเภทตาง ๆ
กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,000.00

75 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งบประมาณ 134,578.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 58,525.70 76,052.30

76 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,666.00 17,334.00

77 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 21,307.00 8,693.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

78 วัสดุสํานักงาน กองชาง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,000.00      

79 วัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุข งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 8,738.00 11,262.00      

80 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 33,850.00 6,150.00        

81 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งบประมาณ 60,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 440.00 59,560.00      

82 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 13,537.00 26,463.00      

83 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 420.00 4,580.00        

84 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 91,602.70 58,397.30      

85 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00        

86 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 8,555.00 1,445.00        

87 วัสดุงานบานงานครัว กองคลัง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00        โอนลด 5,000

88 วัสดุงานบานงานครัว กองสาธารณสุข งบประมาณ 70,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 12,800.00 51,200.00      โอนลด 6,000

89 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 18,785.00 1,215.00        

90 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,000.00      

91 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 32,600.00       12,400.00      โอนเพิ่ม 20,000

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

92 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งบประมาณ 2,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,500.00

93 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 12,720.16       7,279.84

94 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองสาธารณสุข งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 21,640.00 โอนลด 3,360

95 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 74,761.74 75,238.26

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 70,408.06 79,591.94

97 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 420.19 4,579.81

98 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 90,937.64 59,062.36

99 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองสาธารณสุข งบประมาณ 160,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 85,308.11 74,691.89

100 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,032.00 3,968.00

101 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

102 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

103 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองสาธารณสุข งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

105 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

แบบ  ผด.  3

ลําดับ

ที่

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

รายการ/จํานวน(หนวย)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

106 วัสดุเครื่องแตงกาย สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 9,500.00 10,500.00

107 วัสดุเครื่องแตงกาย กองสาธารณสุข งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 4,098.00 15,902.00

108 วัสดุเครื่องแตงกาย กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,000.00

109 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งบประมาณ 45,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 28,359.86 16,640.14

110 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,800.00 13,200.00

111 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 42,499.65 7,500.35

112 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 20,000.00

113 วัสดุคอมพิวเตอร กองสาธารณสุข งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,709.86 23,290.14

114 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 8,904.93 6,095.07

115 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งบประมาณ 13,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 3,716.00 9,284.00

116 วัสดุกอสราง กองชาง งบประมาณ 200,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 57,700.00 142,300.00

117 วัสดุกอสราง กองสาธารณสุข งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,010.00 22,990.00 โอนลด 5,000

118 วัสดุกอสราง กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 7,095.00 2,905.00

119 วัสดุอื่น ๆ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 17,400.00       2,600.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

120 วัสดุอื่น ๆ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 15,000.00 โอนลด 15,000

121 วัสดุการเกษตร กองชาง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,000.00

122 วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุข งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 14,935.00 30,065.00 โอนลด 5,000

123 วัสดุสํารวจ กองชาง งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

124 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองสาธารณสุข งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 70,900.00 100.00 โอนลด 29,000

125 วัสดุกีฬา กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 50,000.00

126 วัสดุการศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 38,979.00 11,021.00

127

คาจางที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ
สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00 ก.ค.52-ก.ย. 52

/
10,000.00

ครุภัณฑสํานักงาน

128
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา

  18,000  บีทียู
สํานักปลัด งบประมาณ 33,000.00 ธ.ค.51-ก.ย. 52

/
31,000.00       2,000.00

129
เกาอี้หองประชุมฯ จํานวน  20  ตัว ๆ  ละ  4,500

  บาท
สํานักปลัด งบประมาณ 90,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52

/ 90,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)                          ( นางนภัสนันท    สารนอก)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน    2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

จํานวน(บาท)
คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

130

มานปรับแสงสําหรับหองคณะผูบริหารพรอม

ติดตั้ง ประกอบดวย                                           

       -  มานปรับแสง  ขนาด  4X2.20  เมตร   

จํานวน  1  ชุด                                                   

        -  มานปรับแสง  ขนาด  1.50X2.20  เมตร 

 จ

สํานักปลัด งบประมาณ 43,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 41,500.00 1,500.00

131
ตูเหล็ก  ชนิด  2  บาน  แบบเปด   (มี มอก.)  

จํานวน  1  หลัง
สํานักปลัด งบประมาณ 4,500.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 4,500.00

132
ตูเหล็ก  ชนิด  2  บาน  แบบเปด    (มี มอก.)  

จํานวน  2  หลัง  ๆ  ละ   4,000   บาท
กองคลัง งบประมาณ 8,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 8,000.00

133 ตูเหล็ก ชนิด  2 บาน  แบบเปด จํานวน 1 หลัง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 4,000.00

ต.ค.51-ก.ย. 52
/ 4,000.00

134 ชุดโซฟารับแขก   จํานวน  1  ชุด สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 15,000.00

135 ชุดรับแขก   จํานวน  1  ชุด กองการศึกษา งบประมาณ 6,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 6,000.00

136 ชุดโตะหมูบูชา   จํานวน  1  ชุด สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 15,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ                 ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

แบบ  ผด.  3

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

137

พัดลมไอน้ํา  แบบเคลื่อนยายได  ขนาดไมนอย

กวา  24  นิ้ว   จํานวน  2  ใบพัด  มีถังน้ําสราง

ไอหมอกในตัวขนาดบรรจุ  19.85  ลิตร

สามารถปรับแรงลมได  จํานวน  3  เครื่อง  ๆ  

ละ   25,000.- บาท

สํานักปลัด งบประมาณ 75,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 75,000.00

138
พัดลมติดเพดาน  (แบบโคจร)  ขนาด  16  นิ้ว  

(400  มม.)   จํานวน  3  ตัว  ๆ  ละ  1,500 บาท
กองการศึกษา งบประมาณ 4,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52

/

4,500.00

139 โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน  1  ชุด สํานักปลัด งบประมาณ 2,500.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 2,500.00

140 โตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้  จํานวน 1  ชุด กองการศึกษา งบประมาณ 2,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 2,500.00

141
ตูกระจกบานเลื่อน    จํานวน   3    หลัง ๆ  ละ   

 4,000.-    บาท
กองคลัง งบประมาณ 12,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 12,000.00

142
ตูเหล็กแบบกระจก  ชนิดบานเลื่อนเปด-ปด  

จาํนวน  1  หลัง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 4,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52

/
4,000.00

143 ตูเหล็ก  15  ลิ้นชัก จํานวน  1  หลัง กองสาธารณสุข งบประมาณ 4,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 4,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน  2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

144
ตูเก็บถาดอาหาร โครงสรางเปนอลูมิเนียม  

ขนาด  90X45X190  ซม.   จํานวน  1  หลัง
กองการศึกษา งบประมาณ 5,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52

/ 5,500.00

145

โตะเรียนพรอมเกาอี้  ขนาดโตะ  54X54X47 

ซม.  เกาอี้  ขนาด  29X31X49 ซม.  จํานวน  15 

 ชุด  ชุดละ  5,500.-  บาท

กองการศึกษา งบประมาณ 82,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

82,500.00

146
โตะทํางาน  ระดับ  3-6  พรอมเกาอี้        จํานวน

  1  ชุด
กองการศกึษา งบประมาณ 2,500.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

2,500.00

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

147 กลองถายภาพระบบดิจิตอล  สํานักปลัด งบประมาณ 11,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 10,990.00       10.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

148 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เครื่อง สํานักปลัด งบประมาณ 40,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 39,000.00       1,000.00

149 เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด สํานักปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 30,000.00

150 เครื่องคอมพิวเตอร        จํานวน 1 เครื่อง กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 30,000.00

151 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี จํานวน  1  เครื่อง กองการศึกษา งบประมาณ 18,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 18,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รกัษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

จํานวน(บาท)
ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

ครุภัณฑงานบานงานครัว

152

ถังตมน้ําไฟฟา สแตนเลส  ขนาดไมนอยกวา  

26  เซนติเมตร  ความจุไมนอยกวา  14  ลิตร   

จํานวน   1  เครื่อง

สํานักปลัด งบประมาณ 8,500.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 8,500.00

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

153

ชุดดับเพลิง  ชนิดแยกเสื้อและกางเกง  ผาทํา

จากผา SR  cotton  กันไฟไดไมนอยกวา  300  

องศาฯ  จํานวน  2  ชุด  ๆ  ละ  15,000 บาท

สํานักปลัด งบประมาณ 30,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / 29,900.00       100.00

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

154

จักรยาน สําหรับงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ตามโครงการสายตรวจชุมชนฯ   

จํานวน    4   คัน  ๆ  ละ  4,500.-  บาท

สํานักปลัด งบประมาณ 18,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / โอนลด 18,000

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

155 เครื่องพนหมอกควัน  จํานวน  1  เครื่อง กองสาธารณสุข งบประมาณ 75,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 75,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ                 ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน  2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

ครุภัณฑการเกษตร

156
เครื่องพนสารเคมี   จํานวน  2  เครื่อง  ๆ  ละ  

2,500.-  บาท
กองสาธารณสุข งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 5,000.00

157
เครื่องบดรอน  พรอมมอเตอร    ขนาด  3  

แรงมา   จํานวน  1 เครื่อง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 38,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

38,000.00

158
เครื่องผสมปุยพรอมมอเตอร  ขนาด  3  แรงมา 

จํานวน  1  เครื่อง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 38,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

38,000.00

159
เครื่องสับเอนกประสงคพรอมมอเตอร   ขนาด  

3 HP       จํานวน  1  เครื่อง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 49,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

49,000.00

160
เครื่องอัดเม็ดปุยพรอมมอเตอร     ขนาด  5  

แรงมา    จํานวน   1   เครื่อง
กองสาธารณสุข งบประมาณ 70,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 /

70,000.00

ครุภัณฑอื่น ๆ

161

วัสดุเพื่อจัดทําเครื่องมือกูภัย       จํานวน 79 

รายการ  ตามแบบของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักปลัด งบประมาณ 250,000.00 ม.ค.52-ก.ย. 52 / โอนลด 25,000

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน    2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

ครุภัณฑอื่น ๆ

162
โครงการจัดหาเตาเผาขยะชุมชนพรอมติดตั้ง

เตาเผาขยะแบบใชอากาศชวยในการเผาไหม
กองสาธารณสุข งบประมาณ 900,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 900,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

163

คากอสรางศาลารอรถโดยสาร  ถนนบานวัด-

เมืองคง  (ชวงแยกถนนเทศบาล  8)  หมูที่  9  

จํานวน    1    หลัง    ขนาดกวาง    4      เมตร   

 ยาว    4    เมตร    หรือพื้นที่ไมนอยกวา      

42.25  ตารางเมตร   (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

กองชาง งบประมาณ 350,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 350,000.00 โอนลด 42,000

164

โครงการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย           

ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว   21   เมตร        หรือ

พื้นที่อาคารไมนอยกวา   230   ตารางเมตร    

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

กองสาธารณสุข งบประมาณ 1,200,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 1,200,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ                 ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

คงเหลือ

จํานวน(บาท)
จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงานลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

165

โครงการถมดิน  บอขยะเดิม     ขนาดกวาง    20

  เมตร  ยาว  40  เมตร  สูงเฉลี่ย  2.00  เมตร

หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา    2,080  

ลูกบาศกเมตร

กองสาธารณสุข งบประมาณ 200,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 200,000.00 โอนลด 70,000

166
คาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางลานกีฬาตาน

ยาเสพติด
กองการศึกษา งบประมาณ 280,000.00 ต.ค.51-ก.ย. 52 / 280,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

แบบ  ผด.  3

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

คาใชสอย

รายจายพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1

คาจางเหมาขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ     คาจาง

เหมาลอกสิ่งปฏิกูลแหลงน้ําสาธารณะ  คาจาง

เหมาจัดทําปายโฆษณาและเผยแพรและคาจาง

เหมาบริการอื่น ๆ

กองการประปา งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 100,000.00 โอนลด  40,000

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

2
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดิน  

และสิ่งกอสรางและทรัพยสินอื่น
กองการประปา งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 27,149.60 82,850.40 โอนลด  40,000

คาวัสดุ

3 คาวัสดุสํานักงาน กองการประปา งบประมาณ 35,330.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 6,435.00 28,895.00

4 คาวัสดุงานบานงานครัว กองการประปา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 20,000.00

5 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง กองการประปา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 20,000.00

6 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการประปา งบประมาณ 40,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 4,428.40 35,571.60

7 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย กองการประปา งบประมาณ 404,700.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 183,000.00 221,700.00

8 คาวัสดุเครื่องแตงกาย กองการประปา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 20,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

ขอมูล    ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2552

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

9 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ กองการประปา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 50,000.00

10 คาวัสดุคอมพิวเตอร กองการประปา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 3,380.00 16,620.00

11 คาวัสดุกอสราง กองการประปา งบประมาณ 200,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 27,200.00 172,800.00

12 คาวัสดุอื่น ๆ   กองการประปา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.51-ก.ย.52 / 30,000.00

คาครุภัณฑสํานักงาน

13
ตูเหล็ก  2  บาน  (แบบเปด-ปด)  จํานวน  2  

หลัง  ๆ  ละ  4,000.-  บาท
กองการประปา งบประมาณ 8,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 8,000.00

14
พัดลม  (แบบโคจรติดผนัง)  จํานวน  4  ตัว  ๆ  

ละ  1,100.-  บาท
กองการประปา งบประมาณ 4,400.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 4,400.00

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

15 เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ํา   จํานวน  1  ชุด กองการประปา งบประมาณ 70,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 70,000.00

ครุภัณฑการเกษตร

16
เครื่องสูบน้ําแบบจุมใชมอเตอรไฟฟา                

(ปมแชไดโว)     จํานวน    1    เครื่อง
กองการประปา งบประมาณ 20,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 17,000.00 20,000.00

17

เครื่องสูบนน้ําแบบหอยโขง  (ใชมอเตอร

ไฟฟา)จํานวน    2    เครื่อง   ๆ   ละ  28,000.-  

บาท

กองการประปา งบประมาณ 56,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 56,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

แบบ  ผด.  3

ขอมูล    ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน จํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุ

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



          (นางวารุณี   คงกลาง)

1 2 3 4 5

18

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง      (ใชมอเตอร

ไฟฟา)   จํานวน    2    เครื่อง    ๆ     ละ   

21,000.-    บาท

กองการประปา งบประมาณ 42,000.00 ม.ค.52-ก.ย.52 / 39,000.00 3,000.00

ครุภัณฑกอสราง

19
เครื่องมือเจาะทอแยกสําหรับทอพีวีซี      

จํานวน    1    ชุด
กองการประปา งบประมาณ 10,000.00 ม.ค. 52-ก.ย. 52 / 10,000.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

20

โครงการกอสรางโรงสูบจายน้ําดิบและติดตั้ง

เครื่องสูบจายน้ําดิบพรอมตูควบคุมไฟฟาและ

อุปกรณบริเวณแหลงน้ําดิบ  (ลําละเลิง)   โดย

ดําเนินการกอสรางโรงสูบจายน้ําดิบและติดตั้ง

เครื่องสูบจายน้ําดิบ  จํานวน  2  เครื่อง  ขนาด

ไมนอยกวา  20  แรงมา  พรอมตูควบคุมไฟฟ

กองการประปา งบประมาณ 852,800.00 ม.ค. 52-ก.ย. 52 / 852,800.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2552

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)                  (นางนภัสนันท   สารนอก)

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุจํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)



1 2 3 4 5

21

โครงการขยายเขตบริการประปา                ถนน

เทศบาล   18   (จากบานนางนงคนารถ  รัตน

วิชัย     ถึงบริเวณปาชาสาธารณะประโยชน)    

หมูที่    10

กองการประปา งบประมาณ 27,000.00 ม.ค. 52-ก.ย. 52 / 27,000.00

ลงชื่อ......................................... เจาหนาที่พัสดุ

          (นางวารุณี   คงกลาง)

ลําดับ

ที่
รายการ/จํานวน(หนวย)

หนวยงาน

เจาของเงิน
แหลงเงิน

ของเทศบาลตําบลเทพาลัย     อําเภอคง    จังหวัดนครราชสีมา

ขอมูล    ณ   วันที่   30   มิถุนายน   2552

แบบ  ผด.  3

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  

                ลงชื่อ........................................... หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ                  ลงชื่อ........................................ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลเทพาลัย

                         ( นางนภัสนันท    สารนอก)

คงเหลือ

จํานวน(บาท)

กําหนดสงมอบของ/

งานงวดสุดทาย
หมายเหตุจํานวน(บาท)

ชวงเวลาที่ตองเริ่ม

จัดหาตามแผน

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว

จํานวน (บาท)

                 (นางนภัสนันท   สารนอก)

      งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)

      งวดที่  2  (เมษายน -  มิถุนายน)

      งวดที่  3  (กรกฎาคม -  กันยายน)





0

0


