
ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้าน กองช่าง งบประมาณ 13,700       ต.ค.- พ.ย. 60 / 13,500       200           5 พ.ย. 60
นางสมควร บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 เบิกตัดปี

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายรอง กองช่าง งบประมาณ 152,000      ต.ค.- พ.ย. 60 / 151,000      1,000         16 พ.ย.60
บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 เบิกตัดปี

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลัก กองช่าง งบประมาณ 58,500       ต.ค.- พ.ย.60 / 58,500       -            16 พ.ย.60
บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 เบิกตัดปี

4 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะด้วย กองช่าง งบประมาณ 117,000      พ.ย.-ธ.ค. 60 / 115,000      2,000         3 ธ.ค. 60
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เบิกตัดปี

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 5,000         ต.ค.- ธ.ค. 60 / 500            4,500         31 ต.ค. 60
6 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นท์เตอร์ กองช่าง งบประมาณ 20,000       พ.ย. 60 / 800            19,200       28 พ.ย. 60

Canon Mp 287 -            

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)
  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ข้อมูล ณ วันที่  30  ธันวาคม  2560

ผลการดําเนินงาน

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 



ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต กองช่าง งบประมาณ 120,000      ม.ค.-มี.ค.61 119,000      1,000         8 ม.ค. 61
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ําจากสามแยก เบิกตัดปี
ศาลตาปู่ถึงทางแยก บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9

2 จ้างเหมาบริการทดสอบการรับน้ําหนักของดิน กองช่าง งบประมาณ 50,000       ม.ค.-มี.ค.61 / 12,840       37,160       16 ม.ค. 61
และออกแบบการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต กองช่าง งบประมาณ 240,000      ม.ค.-มี.ค.61 238,000      2,000         23 ม.ค. 61
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ําต่อจากซอย เบิกตัดปี
ข้างกําแพงวัดคลองยางถึงบ้านนายประจวบ
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Cape Seal) กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ 1,150,000   ม.ค.-มี.ค.61 890,000      260,000     20 ก.พ. 61
สายบ้านคลองกลาง-บ้านท่าตะเคียน อบต.พลับพลา จ่ายขาดเงินสะสม 1,150,000   ม.ค.-มี.ค.61 890,000      260,000     

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่  30  มีนาคม  2561

ผลการดําเนินงาน

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)



ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งบประมาณ 500,000      ม.ค.-มี.ค.61 / 472,000      28,000       27 ก.พ. 61
จากถนนหมายเลข 24 ไปโรงงานเย็บผ้า บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ที่ 5

6 จ้างเหมาบริการทดสอบการรับน้ําหนักของดิน กองช่าง งบประมาณ 50,000       ม.ค.-มี.ค.61 / 12,840       37,160       16 ม.ค. 61
และออกแบบการรับน้ําหนักของเสาเข็มเจาะ

7 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 100,000      ม.ค.-มี.ค.61 / 70,910       29,090       20 ก.พ. 61
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 5,000         ม.ค.-มี.ค.61 / 500            3,500         30 มี.ค. 61

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ข้อมูล ณ วันที่  30  มีนาคม  2561

ผลการดําเนินงาน

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  30 มีนาคม  2561

� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)



ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กรมส่งเสริมการ เงินอุดหนุน 1,176,000   ม.ค.-มี.ค.61 / 20 มี.ค. 61
หลักบ้านกอก หมู่ที่ 6 ปกครองท้องถิ่น เฉพาะกิจ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กรมส่งเสริมการ เงินอุดหนุน 2,450,000   ม.ค.-มี.ค.61 / 20 มี.ค. 61
บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านคลองยาง ปกครองท้องถิ่น เฉพาะกิจ
หมู่ที่ 14 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ผลการดําเนินงาน

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)
  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )

� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรมส่งเสริมการ เงินอุดหนุน 1,176,000   เม.ย.-มิ.ย.61 810,000      366,000     9 เม.ย. 2561
สายหลัก บ้านกอก หมู่ที่ 6 ปกครองท้องถิ่น เฉพาะกิจ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กรมส่งเสริมการ เงินอุดหนุน 2,450,000   เม.ย.-มิ.ย.61 1,700,000   750,000     9 เม.ย. 2561
บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 เชือมบ้านคลองยาง ปกครองท้องถิ่น เฉพาะกิจ
หมู่ที่ 14

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 5,000         เม.ย.-มิ.ย.61 500            3,000         30 เม.ย. 2561

4 ค่าจ้างเหมาบริการรถโกยตัก (รถแบคโฮ) กองช่าง งบประมาณ 37,160       เม.ย.-มิ.ย.61 18,000       19,160       10 พ.ค. 2561

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 5,000         เม.ย.-มิ.ย.61 500            2,500         30 พ.ค. 2561

6 ค่าจ้างเหมาบริการล้างทําความสะอาดและตรวจ กองช่าง งบประมาณ 19,200       เม.ย.-มิ.ย.61 2,200         17,000       13 มิ.ย. 2561
เช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ผลการดําเนินงาน

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายรอง บ้าน กองช่าง งบประมาณ 90,000       เม.ย.-มิ.ย.61 88,000       2,000         14 มิ.ย. 2561
โค้งยาง หมู่ที่ 4

8 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง งบประมาณ 197,770      เม.ย.-มิ.ย.61 77,250       120,520     14 มิ.ย. 2561

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กองช่าง งบประมาณ 169,500      เม.ย.-มิ.ย.61 165,500      4,000         29 มิ.ย. 2561
รอบบึงทุ่งน้อย บ้านไทย หมู่ที่ 2

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทางเข้าพื้นที่ กองช่าง งบประมาณ 200,000      เม.ย.-มิ.ย.61 195,000      5,000         29 มิ.ย. 2561
เกษตร บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม กองช่าง งบประมาณ 180,000      เม.ย.-มิ.ย.61 170,000      10,000       29 มิ.ย. 2561
คลองกลางใหญ่และคุ้มคลองกลางน้อย บ้าน
คลองกลาง หมู่ที่ 15

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง งบประมาณ 150,000      เม.ย.-มิ.ย.61 140,000      10,000       8 มิ.ย. 2561
สายบ้านทุ่ง บ้านกอก หมู่ที่ 6 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม กองช่าง งบประมาณ 440,000      เม.ย.-มิ.ย.61 425,000      15,000       22 มิ.ย. 2561
หนองหญ้าขาวถึงบ้านยายบ่าย (ช่วงที่ 1) บ้าน
ท่าตะเคียน หมู่ที่ 13

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กองช่าง งบประมาณ 240,000      เม.ย.-มิ.ย.61 216,000      24,000       22 มิ.ย. 2561
ข้างโรงเรียนบ้านปรางค์ถึงหน้าโบสถ์วัดปรางค์
น้อย บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

1 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง งบประมาณ 30,000       ก.ค.-ก.ย. 61 10,785       19,215       18 ก.ค. 61

2 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 10,000       ก.ค.-ก.ย. 61 7,500         2,500         18 ก.ค. 61

3 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 109,090      ก.ค.-ก.ย. 61 69,530       39,560       19 ก.ค. 61

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  28  กันยายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



4 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนางชั้น กองช่าง งบประมาณ 220,000      ก.ค.-ก.ย. 61 215,000      5,000         6 ก.ค. 61
กํากระโทก บ้านบุยอ หมู่ที่ 18

5 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 กองช่าง จ่ายขาด 350,000      ก.ค.-ก.ย. 61 347,500      2,500         24 ก.ค. 61
กรมส่งเสริมฯ เงินอุดหนุน 350,000      ก.ค.-ก.ย. 61 347,500      2,500         24 ก.ค. 61

 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากวัดบ้านกอกถึง กองช่าง งบประมาณ 300,000      ก.ค.-ก.ย. 61 245,000      55,000       18 ก.ค. 61
บ้านนายสมชาย บ้านกอก หมู่ที่ 6

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคลองกลาง กองช่าง งบประมาณ 220,000      ก.ค.-ก.ย. 61 220,000      -            18 ก.ค. 61
หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  28  กันยายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



8 โครงการเปลี่ยนบานประตูเหล็กฝายกั้นน้ําหลังที่1 กองช่าง งบประมาณ 220,000      ก.ค.-ก.ย. 61 215,000      5,000         20 ส.ค. 61
พร้อมรอกและโซ่ดึงบานประตู บ้านประดากุด เบิกตัดปี
หมู่ที่ 7

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 2,500         ก.ค.-ก.ย. 61 500            2,000         31 ก.ค. 61

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

10 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 129,960      ก.ค.-ก.ย. 61 96,000       33,960       7 ก.ย. 61

11 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 17,000       ก.ค.-ก.ย. 61 1,680         15,320       13 ก.ย 61
Canon Mp 287

12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง งบประมาณ 2,000         ก.ค.-ก.ย. 61 500            1,500         24 ก.ย. 61

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  28  กันยายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



13 ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเรเตอร์ กองช่าง งบประมาณ 7,000         ก.ค.-ก.ย. 61 6,500         500           24 ก.ย. 61

14 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ กองช่าง งบประมาณ 10,000       ก.ค.-ก.ย. 61 9,000         1,000         24 ก.ย. 61

15 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง งบประมาณ 10,785       ก.ค.-ก.ย. 61 9,485         1,300         26 ก.ย. 61

ลําดับ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ หมายเหตุ

ที่ เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

16 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง งบประมาณ 22,000       ก.ค.-ก.ย. 61 21,900       100           26 ก.ย. 61

17 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสํารองไฟ) กองช่าง งบประมาณ 2,800         ก.ค.-ก.ย. 61 2,500         300           26 ก.ย. 61

18 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ กองช่าง งบประมาณ 53,000       ก.ค.-ก.ย. 61 52,900       100           26 ก.ย. 61
หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3)

19 ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ กองช่าง งบประมาณ 50,000       ก.ค.-ก.ย. 61 49,975       25             26 ก.ย. 61

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่  28  กันยายน  2561

ผลการดําเนินงาน

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)

� งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
� งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
� งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
� งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)



20 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 33,960       ก.ค.-ก.ย. 61 33,885       75             27 ก.ย. 61

  ( นางสุนิสา  คร่อมกระโทก ) (พิชิต  โปรยกระโทก) ( นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ )
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)   สิบเอก (ลงชื่อ)






