
(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงนิ (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงนิ (บาท) เงนิ (บาท) งานงวดสุดทา้ย
1 จัดซ้ือน้้ามัน ปงีบประมาณ 2562 ส้านักปลัด ตามงบ 200,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 200,000.00      100,000.00      1 ตุลาคม 2561 จา่ยเป็นงวด/เดือน

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน ตุลาคม 2561 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 630.00           99,370.00        1 ตุลาคม 2561
3 จ้างเหมาท้าเวป็ไซส์ อบต.ประจ้าปงีบประมาณ62 ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 29,900.00       270,100.00      1 ตุลาคม 2561 12 เดือน

4 จ้างเหมาจัดท้าระบบสรรบรรณ อบต. ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 6,500.00         263,600.00      1 ตุลาคม 2561 12 เดือน

5 จัดซ้ือน้้าด่ืมเคร่ืองไทยธรรม+ดอกไม้ ส้านักปลัด ตามงบ 150,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 13,950.00       136,050.00      10 ตุลาคม 2561
6 จ้างเหมาบริการ จนท.ปฏบิติังานกองทนุ ส้านักปลัด ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 72,000.00       72,000.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

7 จ้างเหมาบคุลากรช่วยปฏบิติัด้านปศุสัตว์ กองการเกษตร ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 72,000.00       72,000.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

8 จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังานธรุการกองช่าง กองช่าง ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 72,000.00       72,000.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

9 บริการชุดปฏอบติัการฉุกเฉิน ส้านักปลัด ตามงบ 250,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,600.00       190,400.00      10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

10 บริการชุดปฏอบติัการฉุกเฉิน ส้านักปลัด ตามงบ 250,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,600.00       130,800.00      10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

11 บริการชุดปฏอบติัการฉุกเฉิน ส้านักปลัด ตามงบ 250,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,600.00       71,200.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

12 บริการชุดปฏอบติัการฉุกเฉิน ส้านักปลัด ตามงบ 250,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,600.00       11,600.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

13 จ้างเหมาบริการผู้สนับสนุนทางการศึกษา กองการศึกษา ตามงบ 288,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 71,600.00       216,400.00      10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

14 จ้างเหมาบริการผู้สนับสนุนทางการศึกษา กองการศึกษา ตามงบ 288,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 71,900.00       144,500.00      10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

15 จ้างเหมาบริการผู้สนับสนุนทางการศึกษา กองการศึกษา ตามงบ 288,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 71,800.00       72,700.00        10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

16 จ้างเหมาบริการผู้สนับสนุนทางการศึกษา กองการศึกษา ตามงบ 288,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 71,700.00       1,000.00         10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

17 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด อบต. ส้านักปลัด ตามงบ 60,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,800.00       200.00            10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

18 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด อบต. กองคลัง ตามงบ 60,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 59,800.00       200.00            10 ตุลาคม 2561 12 เดือน
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(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงนิ (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงนิ (บาท) เงนิ (บาท) งานงวดสุดทา้ย
19 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานกองสวสัดิการสังคม ส่วนสวสัดิการ ตามงบ 72,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 71,900.00       100.00            10 ตุลาคม 2561 12 เดือน

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนด้าเนินงาน ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,968.00         259,632.00      12 ตุลาคม 2561
21 จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโตรงการวนัที่ 13 ส้านักปลัด ตามงบ 150,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,000.00         134,050.00      12 ตุลาคม 2561
22 จ้างเหมาจัดท้าอาหารเพลตามโตรงการวนัที่ 13 ส้านักปลัด ตามงบ 150,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,000.00         132,050.00      12 ตุลาคม 2561
23 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ประจ้าป ี2562 กองการศึกษา ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 58,000.00       242,000.00      12 ตุลาคม 2561 9 วัน

24 จัดซ้ือถ้วยรางวลักีฬา ประจ้าป ี2562 กองการศึกษา ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 27,000.00       215,000.00      12 ตุลาคม 2561 9 วัน

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็ก 4 หลัง กองคลัง ตามงบ 22,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 22,000.00       -                 16 ตุลาคม 2561
26 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงงานกีฬาประจ้าป ี2562 กองการศึกษา ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 9,000.00         206,000.00      17 ตุลาคม 2561 9 วัน

27 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ ส้านักปลัด ตามงบ 240,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,550.00         238,450.00      17 ตุลาคม 2561
28 จ้างเหมาจัดสถานที่งานกีฬาประจ้าป ี2562 กองการศึกษา ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 12,400.00       193,600.00      17 ตุลาคม 2561 9 วัน

29 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ กีฬาประจ้าป ี2562 กองการศึกษา ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 10,000.00       183,600.00      18 ตุลาคม 2561
30 จัดซ้ืออาหารเสริมนม พ.ย.-ธ.ค.2561 กองการศึกษา ตามงบ 2,165,405.00  ต.ค.61-ก.ย.62 / 297,152.80      1,868,252.20    29 ตุลาคม 2561 40 วัน

31 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ กองคลัง ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 680.00           49,320.00        1 พฤศจิกายน 2561
32 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานระดับ 3/6 กองคลัง ตามงบ 11,200.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 11,200.00       -                 1 พฤศจิกายน 2561
33 จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 660.00           98,710.00        1 พฤศจิกายน 2561 30 วัน

34 จัดซ้ือน้้าด่ืม ประชุม ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,675.00         95,035.00        1 พฤศจิกายน 2561
35 จ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้งคลัง 420-58-002 กองคลัง ตามงบ 20,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 4,850.00         15,150.00        1 พฤศจิกายน 2561
36 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 416-51-017 กองสวสัดิการ ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 950.00           9,050.00         7 พฤศจิกายน 2561
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(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงนิ (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงนิ (บาท) เงนิ (บาท) งานงวดสุดทา้ย
37 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการผู้สูงอายุประจ้าป6ี2 กองสวสัดิการ ตามงบ 128,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 500.00           127,500.00      7 พฤศจิกายน 2561
38 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกปร๊ินเตอร์ กองการศึกษา ตามงบ 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 23,250.00       6,750.00         7 พฤศจิกายน 2561
39 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 416-55-004 กองช่าง ตามงบ 200,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,590.00         198,410.00      8 พฤศจิกายน 2561
40 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ กองการเกษตร ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,300.00         8,700.00         8 พฤศจิกายน 2561
41 จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวนั กองการเกษตร ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,500.00         6,200.00         8 พฤศจิกายน 2561
42 จ้างเหมาจัดสถานที่ กองการเกษตร ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 1,000.00         5,200.00         8 พฤศจิกายน 2561
43 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามดครงการเกษตร กองการเกษตร ตามงบ 10,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,500.00         2,700.00         8 พฤศจิกายน 2561
44 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน กองคลัง ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 27,000.00       22,320.00        15 พฤศจิกายน 2561
45 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองปร๊ินเตอร์ กองคลัง ตามงบ 17,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 17,000.00       -                 15 พฤศจิกายน 2561
46 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เคร่ืองสูบน้้า กองการเกษตร ตามงบ 30,300.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 30,280.00       20.00             29 พฤศจิกายน 2561
47 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมเคร่ืองไทยธรรมดอกไม้ ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 11,350.00       120,700.00      30 พฤศจิกายน 2561
48 จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือน ธนัวาคม 2561 ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 540.00           120,160.00      3 ธนัวาคม 2561
49 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกปร๊ินเตอร์ ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 27,600.00       72,400.00        3 ธนัวาคม 2561
50 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 25,600.00       74,400.00        3 ธนัวาคม 2561
51 จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันอาหารว่างเคร่ืองด่ืม กองสวสัดิการ ตามงบ 50,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 12,000.00       38,000.00        3 ธนัวาคม 2561
52 จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวนัและสถานที่ ส้านักปลัด ตามงบ 150,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,000.00         129,050.00      4 ธนัวาคม 2561
53 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกปร๊ินเตอร์ กองคลัง ตามงบ 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 5,980.00         24,020.00        4 ธนัวาคม 2561
54 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส้านักปลัด ตามงบ 100,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 3,000.00         71,400.00        14 ธนัวาคม 2561
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(ผด.3)

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ต้องเริม่ เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือจ านวน ท าสัญญา/ส่งมอบ
ที่ เจ้าของเงนิ (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวนเงนิ (บาท) เงนิ (บาท) งานงวดสุดทา้ย
55 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน DLTV กองการศึกษา อุดหนุน 30,700.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 29,700.00       1,000.00         17 ธนัวาคม 2561
56 จัดซ้ือต้นไม้ดอกไม้ประดับ กองการเกษตร ตามงบ 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 8,000.00         22,000.00        17 ธนัวาคม 2561
57 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ กองการเกษตร ตามงบ 30,000.00      ต.ค.61-ก.ย.62 / 500.00           14,000.00        17 ธนัวาคม 2561
58 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 500.00           259,132.00      17 ธนัวาคม 2561
59 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองช่าง ตามงบ 210,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 17,732.05       192,267.95      18 ธนัวาคม 2561
60 จ้างเหมาจัดท้าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 2,450.00         256,682.00      19 ธนัวาคม 2561
61 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 7 วนัอันตราย ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 16,000.00       240,682.00      21 ธนัวาคม 2561
62 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ม.ค.-มี.ค.2562 กองการศึกษา ตามงบ 2,165,405.00  ต.ค.61-ก.ย.62 / 437,438.40      1,430,813.80    24 ธนัวาคม 2561
63 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 7 วนัอันตราย ส้านักปลัด ตามงบ 300,000.00     ต.ค.61-ก.ย.62 / 10,000.00       230,682.00      25 ธนัวาคม 2561

         (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่พสัดุ              (ลงชื่อ)....................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                            วา่ที่ ร .ต. ..........................................ปลัด อบต.
                  (นางสาวธนัทฌา  แย้มงาม)      (วนิัย  เกียรติก้าจร)

         นักวชิาการพสัดุช้านาญการ
            (นางกาญจนา  หว่งประโคน)
                ผู้อ้านวยการกองคลัง

รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงนิ
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกขมิ้น งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
ข้อมูล  ณ  วันที่ 4 มกราคม 2562   งวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)

   งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม) 














