
(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาทีต่้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงิน (บาท) เงิน (บาท) งานงวดสุดทา้ย
1 จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน มกราคม 2562 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 660.00           73,740.00     2 มกราคม 2562 30 วัน

2 จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม ส้านักปลัด ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 12,000.00       38,000.00     3 มกราคม 2562 30 วัน

3 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,000.00        38,000.00     7 มกราคม 2562 12 เดือน

4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร กองคลัง กองคลัง ตามงบ 60,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 39,640.00       20,360.00     7 มกราคม 2562
5 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ม.3 กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 74,500.00       125,500.00    9 มกราคม 2562
6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 10,000.00       28,000.00     9 มกราคม 2562
7 จัดซ้ือของเด็กเล่นงานวันเด็กประจ้าป ี62 กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 20,000.00       8,000.00       11 มกราคม 2562
8 จ้างเหมาจัดสถานทีว่ันเด็ก กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 8,000.00        -              11 มกราคม 2562 12 เดือน

9 จ้างเหมาบริการ จนท.(สสส.) ส้านักปลัด ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 48,000.00       24,000.00     14 มกราคม 2562 8 เดือน

10 จ้างเหมาซ่อมแอร์ รถกู้ชีพ บน 398 ส้านักปลัด ตามงบ 240,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 8,400.00        230,050.00    21 มกราคม 2562
11 จ้างเหมาเปล่ียนแบตรถกระเช้า กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 6,600.00        191,810.00    24 มกราคม 2562
12 จ้างเหมาซ่อมแอณ์หอ้งสวัสดิการ กองสวัสดิการ ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,950.00        189,860.00    25 มกราคม 2562
13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 5,400.00        225,282.00    1 กุมภาพนัธ์ 2562
14 จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม กองสวัสดิการ ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 12,000.00       26,000.00     1 กุมภาพนัธ์ 2562 30 วัน

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ส้านักปลัด ตามงบ 60,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 60,000.00       -              1 กุมภาพนัธ์ 2562
16 จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 62 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 570.00           1 กุมภาพนัธ์ 2562 30 วัน

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองการศึกษา ตามงบ 33,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 32,800.00       200.00          7 กุมภาพนัธ์ 2562
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 198,000.00     2,000.00       7 กุมภาพนัธ์ 2562 60 วัน

    (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าทีพ่สัดุ              (ลงชื่อ)....................................................หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                            ว่าที ่ร .ต. ..................................ปลัด อบต.
           (นางสาวธนัทฌา  แย้มงาม)                      (วินัย  เกียรติก้าจร)

 นักวิชาการพสัดุช้านาญการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ งวดที ่2 (มกราคม-มีนาคม)

ข้อมูล  ณ  วันที ่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562   งวดที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)
   งวดที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน)

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

                   (นางกาญจนา  หว่งประโคน)
                       ผู้อ้านวยการกองคลัง



(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาทีต่้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงิน (บาท) เงิน (บาท) งานงวดสุดทา้ย
19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 198,000.00     2,000.00       12 กุมภาพนัธ์ 2562 60 วัน

20 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,000.00        39,000.00     13 กุมภาพนัธ์ 2562
21 จ้างเหมาจัดสถานทีง่านบญุข้าวจี่ กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 28,000.00       11,000.00     13 กุมภาพนัธ์ 2562
22 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 198,000.00     2,000.00       14 กุมภาพนัธ์ 2562 60  วัน

23 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงงานบญุข้าวจี่ กองการศึกษา ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 6,000.00        5,000.00       14 กุมภาพนัธ์ 2562 6 วัน

24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 กองช่าง ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 198,500.00     1,500.00       18 กุมภาพนัธ์ 2562 60 วัน

25 จ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม กองสวัสดิการ ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 12,000.00       14,000.00     1 มีนาคม 2562 30 วัน

26 จ้างเหมาจัดท้าทะเบยีนเทคเหนบ ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,000.00        222,282.00    1 มีนาคม 2562
27 จ้างเหมาบคุคลากร สสส. กองสวัสดิการ ตามงบ 127,500.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 15,000.00       112,500.00    1 มีนาคม 2562 92 วัน

28 จ้างเหมาบคุคลากร สสส. กองสวัสดิการ ตามงบ 127,500.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 15,000.00       97,500.00     1 มีนาคม 2562 92 วัน

29 จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน มีนาคม 2562 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 630.00           96,870.00     1 มีนาคม 2562
30 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการ ตามงบ 20,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,520.00        18,480.00     5 มีนาคม 2562
31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ บน 398 ส้านักปลัด ตามงบ 200,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,600.00        198,400.00    5 มีนาคม 2562
32 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ กองการเกษตร ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,200.00        70,800.00     5 มีนาคม 2562
33 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยรณรงค์เลือกต้ังปี2562 ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 750.00           221,532.00    6 มีนาคม 2562
34 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส้านักปลัด ตามงบ 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 29,160.00       840.00          6 มีนาคม 2562
35 จัดซ้ือวัคซีนโรคพษิสุนัขบา้ กองการเกษตร ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 49,250.00       22,750.00     6 มีนาคม 2562
36 จ้างเหมาล้างแอร์ 420-57-001 กองคลัง ตามงบ 20,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 800.00           19,200.00     7 มีนาคม 2562
37 จ้างเหมาจัดท้าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม กองการเกษตร ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 4,200.00        18,550.00     11 มีนาคม 2562
38 จ้างเหมาล้างแอร์ 420-60-023 กองการศึกษา ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 550.00           49,450.00     11 มีนาคม 2562

         (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าทีพ่สัดุ              (ลงชื่อ)....................................................หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                            ว่าที ่ร .ต. ...................................ปลัด อบต.
                  (นางสาวธนัทฌา  แย้มงาม)                         (วินัย  เกียรติก้าจร)

               นักวิชาการพสัดุช้านาญการ

ข้อมูล  ณ  วันที ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562   งวดที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)
   งวดที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน)

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ งวดที ่2 (มกราคม-มีนาคม)

หมายเหตุ

                      (นางกาญจนา    หว่งประโคน)
                             ผู้อ้านวยการกองคลัง



(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาทีต่้องเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงิน (บาท) เงิน (บาท) งานงวดสุดทา้ย
39 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ปดิเทอม กองการศึกษา ตามงบ 2,165,405.00  ต.ค.61-ก.ย.62 / 260,171.40     1,170,642.40 13 มีนาคม 2562
40 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการ ตามงบ 20,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 7,600.00        12,400.00     14 มีนาคม 2562
41 จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรมพร้อมน้้าปานะ ส้านักปลัด ตามงบ 40,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,650.00        38,350.00     22 มีนาคม 2562
42 จ้างเหมาจัดท้าอาหารถวายเพลพระ ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,000.00        220,532.00    22 มีนาคม 2562
43 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,500.00        219,032.00    26 มีนาคม 2562
44 จ้างเหมาจัดรูปเล่มพร้อมเข้าเล่มข้อมูล ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00    ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,000.00        216,032.00    27 มีนาคม 2562

         (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าทีพ่สัดุ              (ลงชื่อ)....................................................หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ                            ว่าที ่ร .ต. ...............................ปลัด อบต.
                  (นางสาวธนัทฌา  แย้มงาม)                        (วินัย  เกียรติก้าจร)
                นักวิชาการพสัดุช้านาญการ

ข้อมูล  ณ  วันที ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562   งวดที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)

                ผู้อ้านวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ งวดที ่2 (มกราคม-มีนาคม)

   งวดที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน)

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

            (นางกาญจนา  หว่งประโคน)




