
แบบ ผด. ๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕7                งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม                งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

ขอมูล  ณ  วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕7                งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลาที่เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมายเหตุ
ที่ (หนวย) เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
๑ วัสุดสํานักงาน (นสพ.ประจําหมูบาน) สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ ต.ค. ๕6 - ก.ย. ๕7  / ๗,๓๖๐.๐๐ ๒๒,๖๔๐.๐๐ 31 ธ.ค. 56 ฎ.99/147
๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด เงินรายได ๗๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ 27 ก.พ. 57 ฎ.175/253

(สําหรับรถยนตสวนกลาง)
๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา เงินรายได ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๒๐,๓๖๙.๐๐ ๗๙,๖๓๑.๐๐ 28 ก.พ. 57 ฎ.29/254

(ยานพาหนะและครุภัณฑทุกประเภทท่ีใชในการปฏิบัติงาน ยกเวนรถยนตสวนกลาง)

๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๓๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๓,๒๑๐.๐๐ ๒๖,๗๙๐.๐๐ 29 พ.ย. 56 ฎ.01/99
(เฉพาะโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและปองกันโรคติดตอที่มีอยูในโครงการฯ)

๕ วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักงานปลัด เงินรายได ๘๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๘๐,๐๐๐.๐๐
(สําหรับรถยนตสวนกลาง)

๖ วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนโยธา เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๕๐,๐๐๐.๐๐
(ยานพาหนะและครุภัณฑทุกประเภทท่ีใชในการปฏิบัติงาน ยกเวนรถยนตสวนกลาง)

๗ วัสดุกอสราง สวนโยธา เงินรายได ๙๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๔,๙๙๙.๓๐ ๗๕,๐๐๐.๗๐ 5 ก.พ. 57 ฎ.23/205
๘ วัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๑,๒๐๒.๙๐ ๓๘,๗๙๗.๑๐ 31 ต.ค. 56 ฎ.30/40
๙ วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา เงินรายได ๓๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๑,๒๐๒.๙๐ ๑๘,๗๙๗.๑๐ 31 ต.ค. 56 ฎ.07/41

๑๐ วัสดุอื่น ๆ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สวนการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๔๕,๕๒๐.๐๐ ต.ค. ๕๖ , เม.ย. ๕๗  / ๑๘๐,๒๙๕.๔๘ ๑๖๕,๒๒๔.๕๒ 17 ม.ีค. 57 ฎ.15/291
ใหเด็กนักเรียนกอนวัยเรียน - ป.๖) ดังนี้
 - ศพด.ต.แพรกหนามแดง  ม.๔ ๒๑,๕๖๐.๐๐
 - ร.ร.บานคลองสมบูรณ ม.๕ ๒๔๕,๗๐๐.๐๐
 - ร.ร.บานแพรกหนามแดง ม.๔ ๗๘,๒๖๐.๐๐

๑๑ วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักงานปลัด เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ ม.ค. - ก.ย. 57  / ๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๒ วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๐๐๐.๐๐
๑๓ วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๙๒.๖๐ ๑๔,๘๐๗.๔๐ 5 ก.พ. 57 ฎ.22/204

(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
         (นางสาวชิญารัถ  แกวพิกุล)        (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)  รักษาราชการแทน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ         (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)



แบบ ผด. ๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕7                งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม                งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

ขอมูล  ณ  วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕7                งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลาที่เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมายเหตุ
ที่ (หนวย) เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

๑๔ วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ ม.ค. - ก.ย. 57  / ๑,๐๐๐.๐๐
๑๕ วัสดุการเกษตร สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๓๓,๙๖๐.๐๐ ๖๖,๐๔๐.๐๐ 26 ก.พ. 57 ฎ.03/255
๑๖ วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สํานักงานปลัด เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๗ วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๘ วัสดุสํานักงาน (สนง.อบต.แพรกฯ) สํานักงานปลัด เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๔,๑๕๐.๐๐ ๓๕,๘๕๐.๐๐ 25 พ.ย. 56 ฏ.71/103
๑๙ วัสดุสํานักงาน  กองคลัง เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๘,๔๐๐.๐๐ ๔๑,๖๐๐.๐๐ 5 ก.พ. 57 ฎ.20/202
๒๐ วัสดุสํานักงาน สวนโยธา เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๑ วัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๐๐๐.๐๐
๒๒ วัสดุสํานักงาน สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๒,๐๐๐.๐๐ "  / ๒,๐๐๐.๐๐
๒๓ วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๔ วัสดุคอมพิวเตอร สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๕,๐๐๐.๐๐
๒๕ วัสดุคอมพิวเตอร สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๐๐๐.๐๐
๒๖ วัสดุงานบานงานครัว สํานักงานปลัด เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๗ วัสดุงานบานงานครัว สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๕,๐๐๐.๐๐
๒๘ วัสดุการศึกษา สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๙ วัสดุการกีฬา สวนการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๐ วัสดุโฆษณาและเผยแพร (สนง.อบต.ฯ) สํานักงานปลัด เงินรายได ๗,๐๐๐.๐๐ "  / ๗,๐๐๐.๐๐
๓๑ วัสดุโฆษณาและเผยแพร (ศูนยถายทอดฯ) สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐.๐๐ "  / ๓,๐๐๐.๐๐
๓๒ วัสดุสํานักงาน (ศูนยถายทอดฯ) สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๕,๐๐๐.๐๐
๓๓ วัสดุอื่น ๆ สวนโยธา เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๙๑๕.๓๐ ๑๓,๐๘๔.๗๐ 25 พ.ย. 56 ฎ.21/203
๓๔ วัสดุอื่น ๆ สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
         (นางสาวชิญารัถ  แกวพิกุล)        (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)  รักษาราชการแทน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ         (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)



แบบ ผด. ๓

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕7                งวดที่ ๑ (ตุลาคม-มีนาคม)
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง   อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม                งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

ขอมูล  ณ  วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕7                งวดที่ ๓ (กรกฏาคม-กันยายน)

ลําดับ รายการ/จํานวน หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลาที่เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมายเหตุ
ที่ (หนวย) เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

๓๕ วัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ม.ค. - ก.ย. 57  / ๕๐,๐๐๐.๐๐
(จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก ๒๐๐ ตัว)

๓๖ ครุภัณฑสํานักงาน สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๕๕,๐๐๐.๐๐
(จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค จํานวน ๑๐ ตัว)

๓๗ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง สวนโยธา เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๗,๕๐๐.๐๐ เม.ย. 57 - ม.ิย. 57  / ๓๗,๕๐๐.๐๐
(จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน)

๓๘ คาที่ดินและสิ่งกอสราง สวนโยธา เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๗๘,๑๐๐.๐๐ เม.ย. 57 - ม.ิย. 57  / ๒๗๘,๑๐๐.๐๐
(ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๖)

๓๙ วัสดุกอสราง สํานักงานปลัด เงินรายได ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ม.ิย. 57 - ก.ย. 57  / ๒๔๕,๐๐๐.๐๐
(ซอมแซมบานใหประชาชนผูดอยโอกาสฯ) เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)…………………………………..........นักวิชาการพัสดุ (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง (ลงชื่อ)............………………………ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
         (นางสาวชิญารัถ  แกวพิกุล)        (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)  รักษาราชการแทน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ         (นายพิเชฐ  จันทรจํารัส)



แบบ ผด. ๓




