
แบบ ผด. ๓

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

ขอมูล  ณ  วันที่  30 กันยายน 2557                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  / ๒๙,๒๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ 30 ก.ย. 57 ฎ.343/643
๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักงานปลัด เงินรายได ๗๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๖๕,๗๔๐.๐๐ ๔,๒๖๐.๐๐ 26 ก.ย. 57 ฎ.346/648

(สําหรับรถยนตสวนกลาง)
๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา เงินรายได ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๔๗,๒๕๓.๐๐ ๕๒,๗๔๗.๐๐ 26 ก.ย. 57 ฎ.89/649

(ยานพาหนะและครุภัณฑทุกประเภทที่ใชในการปฏิบัติงาน 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 "  / ๓,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๐๐๐.๐๐ 31 ก.ค. 57 ฎ.315/519
(สําหรับรถยนตสวนกลาง)

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

๗ วัสดุกอสราง สวนโยธา เงินรายได ๙๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๔๔,๖๙๒.๕๐ ๔๕,๓๐๗.๕๐ 1 ส.ค. 57 ฎ.67/530
๘ วัสดุคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๔๙,๖๔๒.๙๐ ๓๕๗.๑๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.366/591
๙ วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา เงินรายได ๓๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๒๗,๕๖๒.๙๐ ๒,๔๓๗.๑๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.78/593

๑๐ วัสดุอื่น ๆ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สวนการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๔๕,๕๒๐.๐๐ ต.ค. ๕๖ , เม.ย. ๕๗  / ๓๑๘,๘๓๒.๔๘ ๒๖,๖๘๗.๕๒ 25 ก.ย. 57 ฎ.43/644
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  / ๒,๘๔๖.๐๐ ๑๒,๑๕๔.๐๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.369/599
๑๒ วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองคลัง เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๔๓๒.๐๐ ๕๖๘.๐๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.60/600
๑๓ วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๙,๔๙๒.๖๐ ๕,๕๐๗.๔๐ 27 พ.ค. 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  30 กันยายน 2557                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 "  / ๙๓,๕๖๐.๐๐ ๖,๔๔๐.๐๐ 7 ม.ิย. 57 ฎ.13/471
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 "  / ๓๙,๖๐๗.๐๐ ๑๐,๓๙๓.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.370/603
๑๙ วัสดุสํานักงาน  กองคลัง เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๓๑,๓๗๒.๐๐ ๑๘,๖๒๘.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.62/604
๒๐ วัสดุสํานักงาน สวนโยธา เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๕,๖๘๘.๐๐ ๔,๓๑๒.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.80/605
๒๑ วัสดุสํานักงาน สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๐๐๐.๐๐
๒๒ วัสดุสํานักงาน สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๒,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๘๗๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.19/606
๒๓ วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง เงินรายได ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๓,๗๖๐.๐๐ ๓๖,๒๔๐.๐๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.59/592
๒๔ วัสดุคอมพิวเตอร สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 5 ก.ย. 57 ฎ.38/594
๒๕ วัสดุคอมพิวเตอร สวนสาธารณสุขฯ เงินรายได ๑,๐๐๐.๐๐ "  / ๑,๐๐๐.๐๐
๒๖ วัสดุงานบานงานครัว สํานักงานปลัด เงินรายได ๑๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๙,๕๖๘.๐๐ ๔๓๒.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.371/607
๒๗ วัสดุงานบานงานครัว สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๔,๑๐๖.๐๐ ๘๙๔.๐๐ 9 ก.ย 57 ฎ.40/608
๒๘ วัสดุการศึกษา สวนการศึกษาฯ เงินรายได ๑๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๙ วัสดุการกีฬา สวนการศึกษาฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ "  / ๔๕,๔๔๖.๐๐ ๔,๕๕๔.๐๐ 29 ก.ย. 57 ฎ.45/661
๓๐ วัสดุโฆษณาและเผยแพร (สนง.อบต.ฯ) สํานักงานปลัด เงินรายได ๗,๐๐๐.๐๐ "  / ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ 16 ก.ย. 57 ฎ372/611
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 "  / ๙,๙๑๕.๓๐ ๕,๐๘๔.๗๐ 8 ก.ย. 57 ฎ.81/609
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  30 กันยายน 2557                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  / ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ 4 ส.ค. 57 ฎ.316/520
(จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก ๒๐๐ ตัว)

๓๖ ครุภัณฑสํานักงาน สํานักงานปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๕,๐๐๐.๐๐ "  / ๑๕,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๕๐๐.๐๐ 4 ส.ค. 57 ฎ.317/521
(จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค จํานวน ๑๐ ตัว)

๓๗ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง สวนโยธา เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๗,๕๐๐.๐๐ เม.ย. 57 - ม.ิย. 57  / ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 21 ส.ค. 57 ฎ.73/557
(จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน)

๓๘ คาที่ดินและสิ่งกอสราง สวนโยธา เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๗๘,๑๐๐.๐๐ เม.ย. 57 - ม.ิย. 57  / ๒๗๕,๘๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ 26 ก.ย. 57 ฎ.90/652
(ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่ ๖)

๓๙ วัสดุกอสราง สํานักงานปลัด เงินรายได ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ม.ิย. 57 - ก.ย. 57  / ๐.๐๐ โอนลด งปม. ทั้งจํานวน

(ซอมแซมบานใหประชาชนผูดอยโอกาสฯ) เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐
(โอนลด งปม. ครั้งที่ 3/2557 ลว. 21 ส.ค. 57)

๔๐ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สาย สวนโยธา เงินสะสม (+) ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๖๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐  3 ส.ค. 57 ฎ.553
ซอยอุดม หมูที่ 2 ตําบลแพรกหนามแดง (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยวิสามัยที่ 1/2557  ลว. 11 เม.ย. 57)

๔๑ โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลองแคลง สวนโยธา เงินสะสม (+) ๔๐๓,๖๒๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๒๐.๐๐ 29-ก.ค.-57 ฎ.507
และคลองตาเพิ่ม หมูที่ 2, 5 ตําบลแพรกหนามแดง (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยวิสามัยที่ 1/2557  ลว. 11 เม.ย. 57)

๔๒ โครงการปรับปรุงทอนํ้าประปา สายเลียบคลองผีหลอก สวนโยธา เงินสะสม (+) ๑,๑๙๑,๑๐๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๒๗,๑๐๐.๐๐ 16-ก.ย.-57 ฎ.633
และคลองกองเจ็ด หมูที่ 6, 5 ตําบลแพรกหนามแดง (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยวิสามัยที่ 1/2557  ลว. 11 เม.ย. 57)

๔๓ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ขามคลองตรง สวนโยธา เงินสะสม (+) ๓๐๘,๑๗๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๓๐๘,๑๗๐.๐๐ สิ้นสุดสัญญาจาง วันที่ 12 ต.ค. 57
หมูที่ 4 ตําบลแพรกหนามแดง (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2557 ลว. 8 พ.ค. 57)

(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  30 กันยายน 2557                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

๔๔ โครงการซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สวนโยธา เงินสะสม (+) ๕๑๗,๕๐๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐ 3-ก.ย.-57 ฎ.583
สายเลียบคลองชลประทาน 1L-2R-19L-1R หมูที่ 3 (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2557 ลว. 8 พ.ค. 57)
ตําบลแพรกหนามแดง

๔๕ โครงการวางทอขยายเขตจายน้ํา บริเวณหมูที่ 1, 2,6 สวนโยธา เงินสะสม (+) ๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐ พ.ค. 57 - ก.ย. 57  / ๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐ อยูระหวางประกาศสอบราคา (ครั้งที่ 2)
ตําบลแพรกหนามแดง (ไดรับอนุมัติตามมติสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2557 ลว. 8 พ.ค. 57) กําหนดเปดซองสอบราคา 14 ต.ค. 57

๔๖ โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง สวนโยธา เงินรายได (+) ๕๓๖,๑๐๐.๐๐  / ๕๓๖,๑๐๐.๐๐ สิ้นสุดสัญญาจาง วันที่ 13 พ.ย. 57
แพรกหนามแดง หมูที่ 4 ตําบลแพรกหนามแดง (โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ 3/2557 ลว. 21 ส.ค. 57 มาตั้งจายเปนรายการใหม)

๔๗ โครงการขุดลอกและกําจัดวัชพืชบนคันคลอง สวนโยธา เงินรายได (+) ๒๐๘,๙๐๐.๐๐ ๓๐๑,๗๗๐.๐๐ สิ้นสุดสัญญาจาง วันที่ 29 ต.ค. 57
ผีหลอก หมูที่ 6 ตําบลแพรกหนามแดง เงินอุดหนุนทั่วไป (+) ๙๒,๘๗๐.๐๐  /

(โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ 3/2557 ลว. 21 ส.ค. 57 มาตั้งจายเปนรายการใหม)
๔๘ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองราง สวนโยธา เงินรายได (+) ๒๑๖,๑๑๐.๐๐  / ๒๑๖,๑๑๐.๐๐ อยูระหวางประกาศสอบราคา 

ทับแถบฝงซาย คลองตนไทยฝงซายและฝงขวา (โอนเพิ่ม งปม. ครั้งที่ 4/2557 ลว. 5 ก.ย. 57 มาตั้งจายเปนรายการใหม) กําหนดเปดซองสอบราคา 14 ต.ค. 57)
หมูที่ 4 ตําบลแพรกหนามแดง 

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


