
      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

1. 
 

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

160,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

128,732.- 31,268.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
3 ลว. 26 ธ.ค. 
61 จ านวน 
20,000.- และ
โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
6 วนัท่ี 22 ก.พ.
2562 จ านวน 
40,000.- 

2. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ การศึกษา งบประมาณ 222,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     161,156.- 60,844.- ภายใน 
 มี.ค. 2560 

 

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 
- โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 30,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     27,300.- 2,700.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

4. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

70,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     17,600.- 52,400.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

5. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- โครงการเยาวชนจิตอาสาท าความ
ดีดว้ยหวัใจ 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

10,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     10,000.- 0.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

6. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

50,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     80,296.53 49,703.47 ภายใน 
 มี.ค. 2562 

โอนเพิ่ม คร้ังท่ี 
6 ลว 22 ก.พ.62 
จ านวน 
80,000.- 

7. ค่าอาหารเสริม (นม) ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 739,650.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     397,305.24 342,344.76 ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

8. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 
- โครงการกิจกรรมงานวนัเดก็
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 55,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     38,246.- 16,754.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

 

 
ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
 (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 
 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 
 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

9. วสัดุส านกังาน ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 20,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

7,030.- 12,970.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

10. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการลอยกระทง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 90,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

44,200.- 45,800.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

11. ครุภณัฑโ์รงงาน 
เคร่ืองตน้ไม ้(เล่ือยโซ่ยนต)์ 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 35,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

35,000.-  ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

12. ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์โนต้บุค๊ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 16,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

14,990.- 1,010.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

13. ครุภณัฑเ์คร่ืองพน่ละอองฝอย
ละเอียด 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 85,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     85,000.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

14. ครุภณัฑพ์อ่หมอกควนั ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 130,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     130,000.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

15. ครุภณัฑส์ านกังาน 
ชุดโต๊ะนกัเรียนอนุบาลไมย้างพารา 

การศึกษา งบประมาณ 20,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     20,000.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

 
 

 
ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
        (นางาสวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                            (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 
 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

16. ครุภณัฑตู์เ้หลก็ แบบ 4 ล้ินชกั การศึกษา งบประมาณ 15,800.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     15,800.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

17. ครุภณัฑโ์ต๊ะท างานเหลก็ การศึกษา งบประมาณ 32,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     32,000.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

18. ครุภณัฑ ์DLTV การศึกษา งบเงิน
อุดหนุน 

30,700.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     30,700.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

19. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ - โครงการจดังานวนั
ขา้วหลามของดีนาเรียง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 50,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     38,498.- 11,502.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

20. โครงการก่อสร้างห้องน ้ าบริเวณ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นนากนั 

การศึกษา เงินสะสม 239,800.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     239,800.- 0.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

21. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

กองคลงั งบประมาณ 40,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     4,332.- 35,668.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

 

 
ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
        (นางาสวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                            (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 
 
 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

22. วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั งบประมาณ 8,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     5,780.- 2,220.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

23. วสัดุส านกังาน กองคลงั งบประมาณ 10,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     12,328.20 7,671.80 ภายใน 
 มี.ค. 2562 

โอนเพิ่ม คร้ังท่ี 
3 ลว 26 ธ.ค.62 
จ านวน 10,00.- 

24. วสัดุน ้ ามนัเช้ือเพลิง กองคลงั งบประมาณ 3,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     3,000.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

25. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลงั งบประมาณ 10,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     1,500.- 8,500.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

26. ครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 

กองคลงั งบประมาณ 32,400.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     32,300.- 100.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

27. ครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก 

กองช่าง งบประมาณ 7,700.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     7,700.- 0.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

28. วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 8,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     7,740.- 260.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

29. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง งบประมาณ 400,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     22,186.- 377,814.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

 
ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
        (นางาสวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                            (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 
 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

30. โครงการขยายผวิจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ (ไหล่ทาง) สาย
ป่ายาง-สวนกลาง หมู่ท่ี 1 

กองช่าง งบประมาณ 498,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     498,000.- 0.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

งบประมาณคา้ง
จ่าย 

31. วสัดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 100,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     4,400.- 95,600.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

32. วสัดุส านกังาน กองช่าง งบประมาณ 2,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     1,810.- 190.- ภายใน 
มี.ค. 2562 

 

33. วสัดุน ้ ามนัเช้ือเพลิง กองช่าง งบประมาณ 50,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     50,000.- 0.- ภายใน 
ก.ย. 2562 

 

34. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัสทติ์กคอนกรีตสายก าแพงถม
เขาปูน 21 (วดัทา้วโท๊ะ) 

กองช่าง เงินอุดหนุน 499,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     499,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายวิริยานุศาสน์ 2  
หมู่ท่ี 6  บา้นหนองบวั 

กองช่าง เงินอุดหนุน 375,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     375,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

 
 
ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
        (นางาสวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                            (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                    (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเขาปูน-ก าแพงถม1 
หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 

กองช่าง เงินอุดหนุน 375,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     375,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายเขาปูน-ก าแพงถม12 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง เงินอุดหนุน 482,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     482,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายหนองอา้ยควาย หมู่
ท่ี 4 

กองช่าง เงินอุดหนุน 375,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     375,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายหลวงครู-ป่าก่ิว 

กองช่าง เงินอุดหนุน 375,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     375,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

40. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหลก็ สายเขาปูน-ก าแพง 11 หมู่ท่ี 
1,2,3,4 

กองช่าง เงินอุดหนุน 473,951.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     473,951.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                 (นายสุกิจ  สายสิงห์) 
 
 



      งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

     งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
     งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2561 

 
 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายป่ายาง-สวนกลาง 3 
(หวัปราง-นาตาหลวง) 

กองช่าง เงินอุดหนุน 482,000.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     482,000.- 0.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                 (นายสุกิจ  สายสิงห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน   2562 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

1. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

31,268.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

42,300.- 93,668.-  โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
7 เม.ย.62 
จ านวน 
29,700.- และ
โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
9 ลว.3 พ.ค.62 
จ านวน 
15,000.- และ
โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
11 ลว.19  มิ.ย.
62 จ านวน 
60,000.-  

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  - โครงการจดักิจกรรม
วนัสงกรานต ์

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 50,000.- เม.ย.62-มิ.ย.62      31,020.- 18,980.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                 (นายสุกิจ  สายสิงห์) 

 
 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน   2562 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

3. โครงการทอ้งถ่ินปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “ทอ้งถ่ินสร้างป่า รักษน์ ้ า” 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 20,000.- เม.ย.60-มิ.ย.60      25,000.- 5,000.- ภายใน 
 มิ.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
3 ลว 26 ธ.ค.62 
จ านวน 
10,000.- 

4. ค่าอาหารเสริม (นม) ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 342,344.76 เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     22,444.38 319,900.38 ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

5. วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 10,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     9,906.- 94.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

6. วสัดุส านกังาน ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 12,970.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     12,970.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

7. ครุภณัฑเ์กา้อ้ีท างานส าหรับนกั
บริหารงานทอ้งถ่ิน 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 3,500.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     3,500.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

8. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

52,400.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     50,000.- 2,400.- ภายใน 
 มี.ค. 2562 

 

9. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

49,703.47 เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     16,049.68 33,653.79 ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                 (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

10. ครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 3,500.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     3,500.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

11. ครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์Multifunction 
แบบหวัฉีดหมึก (Inkjet) 

กองคลงั งบประมาณ 7,900.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     7,490.- 410.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

12. ครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์กอง
คลงั 

กองคลงั งบประมาณ 2,100.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     2,100.- - ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

13. วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั งบประมาณ 2,220.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     12,220.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
11 ลว.19 มิ.ย.
62 จ านวน 
10,000.- 

14. ครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์ 
กองช่าง 

กองช่าง งบประมาณ 1,400.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     1,400.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

15. ครุภณัฑก์ารเกษตรเคร่ืองสูบน ้า
บาดาล ขนาด 2HP 1 เฟส 

กองช่าง งบประมาณ 90,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     84,000.- 6,000.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 
 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน   2562 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

16. ครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองป๊ัมน ้ า  
แบบหอยโข่ง 

กองช่าง งบประมาณ 
 

24,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     24,000.- 0- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

17. ครุภณัฑก์ารเกษตร เคร่ืองป๊ัมน ้ า 
แบบหอยโข่ง ขนาด 2 HP 1 เฟส 

กองช่าง งบประมาณ 42,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     42,000.- 0- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

18. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งบประมาณ 100,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     350.- 99,650- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

19. ครุภณัฑแ์ท่นตดัไฟเบอร์ กองช่าง งบประมาณ 4,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     3,500.- 500.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

20. วสัดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 95,600.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     50,000.- 1,145,600.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
10 ลว.18 มิ.ย.
2562 จ านวน 
1,100,000.- 

21. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง งบประมาณ 100,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     20,774.10 79,225.90 ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

22. โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมสระ
วา่ยน ้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
เรียง (ศพด.นากนั) 

กองช่าง งบประมาณ 490,000.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     490,000.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                  (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน   2562 

 

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายท่าหกั-บา้นใน ม.3 

กองช่าง งบประมาณ 499,500.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     499,500.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายหวัปราง-นาตาหลวง 
ม.3,ม.2 

กองช่าง งบประมาณ 499,500.- เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     499,500.- 0.- ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมเน่ืองในวนัเขา้พรรษา 
2562 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 50,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      15,032.- 34,968.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
ดา้นกีฬาและนนัทนาการของต าบล
นาเรียง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 150,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      72,168.- 77,832.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

3. วสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 20,990.- ก.ค.62-ก.ย.62      20,990.- 94.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

โอนเพ่ิมคร้ังท่ี 
12 ลว 5 ก.ค.
62 จ านวน 
20,900.- 

 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                           

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

4. วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 3,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      2,935.- 65.- ภายใน 
 ก.ย. 2563 

 

5. วสัดุส านกังาน ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 25,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      25,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2563 

โอนเพิ่ม คร้ังท่ี 
13 ลว 28 ส.ค.
62 จ านวน 
25,000.- 

6. วสัดุงานบา้นงานครัว ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 7,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      7,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2563 

 

7. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

93,668.- ต.ค.61-มี.ค.62  
 

     
 

50,000.-  ภายใน 
 ก.ย. 2563 

 

8. โครงการศูนยร์วบรวมและกระจาย
สินคา้องคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
เรียง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

40,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      260,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2563 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
8 ลว.29 เม.ย.62 
จ านวน 
200,000.- และ
โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
12 ลว. 5 ก.ค.
62 จ านวน 
20,000.- 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

9. รายจ่ายอ่ืนๆ การจดัท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของ 
อบต.นาเรียง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 25,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      25,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

10. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- จดัซ้ือวสัดุสเปรยพ์น่ยงุ 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 50,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      29,960.- 40.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

11. ครุภณัฑพ์ดัลมแบบตั้งพ้ืนส่ีขา ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 6,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      6,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

12. โครงการอบรมศึกษาดูงานระบบ
บริหารจดัการน ้ านอกเขต
ชลประทานดว้ยระบบธนาคารน ้ าใต้
ดิน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 2562 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 100,000.- ก.ค.60-ก.ย.60      27,432.- 72,568.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

 

13. ครุภณัฑร์ถยนต ์ ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 957,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      729,000.- 139,000.- ภายใน 
 ก.ย. 2560 

โอนลดคร้ังท่ี 
10 ลว.18 มิ.ย.
62 จ านวน 
89,000.- 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

14. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 100,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      100,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

15. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ – โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ทอ้งถ่ินสมาชิก สภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พนกังานส่วนต าบลและ
พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาเรียง 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 
 

2,400.- ก.ค.62-ก.ย.62      56,082.- 96,318.- ภายใน 
 ก.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
13 ลว.28 ส.ค.
62 จ านวน 
150,000.- 

16. วสัดุส านกังาน ศพด. การศึกษา งบประมาณ 3,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      2,985.- 15.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

17. วสัดุงานบา้นงานครัว ศพด. การศึกษา งบประมาณ 4,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      3,991.- 9.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

18. วสัดุคอมพิวเตอร์ ศพด. การศึกษา งบประมาณ 4,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      3,990.- 10.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

19. ค่าวสัดุส านกังานของงานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 

ส านกังาน
ปลดั 

งบประมาณ 8,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      7,390.- 610.- ภายใน 
 ก.ย. 2560 

 

20. ครุภณัฑตู์ช่้วยสอนกระเป๋าห้ิวพร้อม
ไมลล์อย 

การศึกษา งบประมาณ 8,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      8,000.- 0.- ภายใน 
 ก.ย. 2560 

 

21. วสัดุส านกังาน กองคลงั งบประมาณ 7,671.80 เม.ย.61-มิ.ย.62  
 

     7,668.- 3.80 ภายใน 
มิ.ย. 2562 

 

22. วสัดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 1,145,600.- ก.ค.62-ก.ย.62      312,963.- 832,637.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

23. วสัดุไฟฟ้า กองช่าง งบประมาณ 10,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      51,969.45 8,030.55 ภายใน  
ก.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
13 ลว.28 ส.ค.
62 จ านวน 
50,000.- 

24. วสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 260.- ก.ค.62-ก.ย.62      9,950.- 310.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

โอนเพิ่มคร้ังท่ี 
11 ลว 19 มิ.ย.
62 จ านวน 
10,000.- 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

25. รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ กองช่าง งบประมาณ 377,814.- ก.ค.62-ก.ย.62      34,221.50 343,592.50 ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

26. โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
สายนาพราหมณ์-หนองสาคู หมู่ท่ี 6 

กองช่าง งบประมาณ 498,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      498,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายในไร่-หวัแพ หมู่ท่ี 5 

กองช่าง งบประมาณ 500,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      498,000.- 2,000.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ สายเลียบเหมือง
ชลประทานหมู่ท่ี 4 (บา้นสวนกลาง) 

กองช่าง งบประมาณ 498,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      497,500.- 1,500.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

29. โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน 
สายนบจอบ หมู่ท่ี 7 

กองช่าง งบประมาณ 498,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      498,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

30. โครงการก่อสร้างพนงักั้นดิน 
สายสะพานบา้นนายค่ิม หมู่ท่ี 8 

กองช่าง งบประมาณ 498,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      498,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

31 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าคลอง
วงัยาง หมู่ท่ี 1 

กองช่าง งบประมาณ 419,900.- ก.ค.62-ก.ย.62      419,900.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

32. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าคลอง
ปลายอวน หมู่ท่ี 4 บา้นสวนกลาง 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

419,900.- ก.ค.62-ก.ย.62      419,900.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

33. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าคลอง
แคว หมู่ท่ี 3 บา้นหวัปราง 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

419,900.- ก.ค.62-ก.ย.62      419,900.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วย
ข้ีเหลก็ หมู่ท่ี 4 บา้นสวนกลาง 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

482,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      482,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน ้ า
ลน้ฝายนบแม่มาย หมู่ท่ี 6 บา้น
หนองบวั 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

455,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      455,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

36. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทา้ว
โทะ หมู่ท่ี 3 บา้นหวัปรางค ์

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

498,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      498,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายวงั
ยาง หมู่ท่ี 2 บา้นดอนฆอ้  

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

348,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      348,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

38. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน ้าฝายท่าหกั หมู่ท่ี 3 บา้นหวั
ปราง 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

138,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      138,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



   งวดท่ี  1  (ตุลาคม -  มีนาคม) 

    งวดท่ี  2  (เมษายน – มิถุนายน) 
    งวดท่ี  3  (กรกฎาคม - กนัยายน) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัดุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน   2562 

                                                                                              

ล าดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) 
หน่วยงาน
เจา้ของเงิน 

แหล่งเงิน 
จ านวน 
(บาท) 

ช่วงเวลาท่ีตอ้ง
เร่ิมจดัหาตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน เบิกจ่ายแลว้
จ านวน
(บาท) 

คงเหลือ 
จ านวน 
(บาท) 

ก าหนดส่ง
มอบของ/งาน 
งวดสุดทา้ย 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

39. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเหมือง 
บา้นนาพราหมณ์ หมู่ท่ี 6  
บา้นหนองบวั 

กองช่าง งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

138,000.- ก.ค.62-ก.ย.62      138,000.- 0.- ภายใน  
ก.ย. 2562 

 

 
 
 

ลงช่ือ...................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ            ลงช่ือ..........................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ         ลงช่ือ............................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแกว้)                                   (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกลุ)                                                  (นายสุกิจ  สายสิงห์) 
 


