
แบบ ผด.3

     งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
     งวดที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน)
     งวดที่ 3(กรกฎาคม-กนัยายน)

1 2 3 4 5
1 ค่าวสัดุส านักงาน ส านักปลัด งบประมาณ 100,000      ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 87,200.00      12,800.00     
2 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส านักปลัด งบประมาณ 50,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 15,591.00      34,409.00     
3 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด งบประมาณ 40,000       ต.ค.58-ก.ย. 59  / 32,132.00      7,868.00       
4 ค่าวสัดุกอ่สร้าง ส านักปลัด งบประมาณ 70,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 19,521.00      50,479.00     
5 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด งบประมาณ 30,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               30,000.00     
6 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย. 59  / 46,200.00      53,800.00     
7 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด งบประมาณ 50,000       ต.ค.58-ก.ย. 59  / 14,584.00      25,416.00     
8 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด งบประมาณ 50,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 13,470.00      36,530.00     
9 ค่าไฟฟา้ ส านักปลัด งบประมาณ 180,000      ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               180,000.00    
10 ค่าบริการโทรศัพท์ ส านักปลัด งบประมาณ 20,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               20,000.00     
11 ค่าบริการไปรษณีย์ ส านักปลัด งบประมาณ 10,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               10,000.00     
12 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ส านักปลัด งบประมาณ 80,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               80,000.00     
13 เกา้อีส้ านักงาน ส านักปลัด งบประมาณ 15,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 15,000.00      -              
14 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส ๒ บานเปดิ ส านักปลัด งบประมาณ 5,500         ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 5,500.00       -              
15 โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ส านักปลัด งบประมาณ 8,000         ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 8,000.00       
16 โต๊ะพบัโฟเมกา้เอนกประสงค์ ส านักปลัด งบประมาณ 40,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 40,000.00      -              
17 ถงัต้มน้ าไฟฟา้ ไม่น้อยกวา่ ๒๑ ลิตร ส านักปลัด งบประมาณ 13,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 12,000.00      1,000.00       
18 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ ส านักปลัด งบประมาณ 32,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 32,000.00      -              
19 เคร่ืองส ารองไฟ ส านักปลัด งบประมาณ 6,200         ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 6,200.00       
20 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส านักปลัด งบประมาณ 50,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 13,469.51      36,530.49     
21 ค่าใช้จา่ยในการจา้งประเมินและส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการ ส านักปลัด งบประมาณ 20,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 18,000.00      2,000.00       
22 ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส านักปลัด งบประมาณ 10,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 3,600.00       6,400.00       
23 ค่าวสัดุอืน่ๆ ส านักปลัด งบประมาณ 10,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 8,100.00       1,900.00       
24 จดัซ้ือกระจกโค้งจราจร ส านักปลัด งบประมาณ 27,500       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 27,500.00      -              
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25 จดัซ้ือถงัดับเพลิง ส านักปลัด งบประมาณ 20,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 20,000.00      -              
26 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ อบต .สามเมือง ส านักปลัด งบประมาณ 200,000      ต.ค. 58-ก.ย. 59  / 199,000.00    1,000.00       
27 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต . ส านักปลัด งบประมาณ 100,000      ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               100,000.00    
28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ส านักปลัด งบประมาณ 20,000       ต.ค. 58-ก.ย. 59  / -               20,000.00     
29 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน กองคลัง งบประมาณ 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 21,343.00      8,657.00       

30 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ อาทิเช่น แผ่นซีดี แผ่นดิสก ์หมึกพมิพ ์เมมโมร่ีชิพ ฯลฯ กองคลัง งบประมาณ 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 20,700.00      9,300.00       
31 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีส้ านักงานจ านวน ๓ ตัว (แทนการช ารุด) กองคลัง งบประมาณ 4,500         ต.ค.58-ก.ย.59  / 4,500.00       -              
32 ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กชนิดบานเล่ือนกระจกใส ๒ บานจ านวน ๒ หลัง กองคลัง งบประมาณ 11,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 11,000.00      -              
33 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟจ านวน ๒ ตัว กองคลัง งบประมาณ 6,200         ต.ค.58-ก.ย.59  / 6,200.00       -              
34 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน ๑ เคร่ือง กองคลัง งบประมาณ 16,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 16,000.00      -              
35 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพิแ์บบฉดีหมึก (INKJET Print) กองคลัง งบประมาณ 4,300         ต.ค.58-ก.ย.59  / 4,300.00       -              
36 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองคลัง งบประมาณ 20,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               20,000.00     
37 ค่าใช้จา่ยโครงการจดัท าแผนที่ภาษี กองคลัง งบประมาณ 60,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 3,600.00       56,400.00     
38 ค่าวสัดุส านักงาน ส่วนโยธา งบประมาณ 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 19,814.00      10,186.00     
39 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส่วนโยธา งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 32,167.00      67,833.00     
40 ค่าวสัดุกอ่สร้าง ส่วนโยธา งบประมาณ 50,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               50,000.00     
41 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนโยธา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 9,410.00       590.00          
42 วสัดุอืน่ ส่วนโยธา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               10,000.00     
43 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ส่วนโยธา งบประมาณ 40,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               40,000.00     
44 อดุหนุนการไฟฟา้ ส่วนภมูิภาคบวัใหญ่ ส่วนโยธา งบประมาณ 200,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / -               200,000.00    

45 อดุหนุนการไฟฟา้ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากบา้นนางบงัอร -บา้นนางกาญนา ส่วนโยธา งบประมาณ 36,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               36,000.00     

46
อดุหนุนการไฟฟา้ เพือ่ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า จากแยกร้านค้าชุมชน -สามแยก     
ต้นตาล หมู่ ๙

ส่วนโยธา
งบประมาณ 139,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / -               139,000.00    

47 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า จากบา้นพอ่หล่ า -บา้นครูประวงิค์ หมู่ ๑ ส่วนโยธา งบประมาณ 262,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 260,000.00    2,000.00       

48 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พร้อมติดต้ังระบบไฟฟา้ภายในอาคาร หมู่ ๒ ส่วนโยธา งบประมาณ 302,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 300,000.00    2,000.00       
49 โครงการถมดินสระมน หมู่ที่ ๓ ส่วนโยธา งบประมาณ 250,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / -               250,000.00    

50 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกจากวดัปา่ -บา้นแดงน้อย ต.เมืองพะไล หมู่ที่๓ ส่วนโยธา งบประมาณ 80,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 79,500.00      500.00          
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51
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล .จากระบบน้ าประปาถงึสามแยกโรงเรียน
บา้นแฝก หมู่ที่๔

ส่วนโยธา

งบประมาณ

322,500      ต.ค.58-ก.ย.59

 / 320,000.00    2,500.00       

52
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นนางน้อย ถงึบา้นนางสมพร บา้นโนนกอก หมู่
 ๕

ส่วนโยธา

งบประมาณ

130,000      ต.ค.58-ก.ย.59

 / 129,500.00    500.00          

53
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นนางหนุ่ม ถงึบา้นนายสวสัด์ิ บา้นโนนกอก 
หมู่ ๕

ส่วนโยธา

งบประมาณ

100,000      ต.ค.58-ก.ย.59

 / 99,500.00      500.00          

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายขา้งประปา เชื่อมโบสถว์ดับา้นโนนกอก    หมู่ ๕ ส่วนโยธา งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 99,500.00      500.00          

55
โครงการกอ่สร้างระบบประปาถงัสูงเพือ่การเกษตรหนองขวางพร้อมร้ัวลวดหนาม
 หมู่ ๖

ส่วนโยธา

งบประมาณ

308,000      ต.ค.58-ก.ย.59

 / -               308,000.00    
56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .บา้นตะกดุขอน เชื่อมถนนสีดา -บวัใหญ ่หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 99,500.00      500.00          
57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .บา้นตะคร้อ-บา้นสามเมือง หมู่ที่ ๑๐ ส่วนโยธา งบประมาณ 239,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 234,000.00    5,000.00       

58 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนประจ าปภีานในเขต อบต .สามเมือง ส่วนโยธา งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 98,000.00      2,000.00       
59 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ส่วนโยธา งบประมาณ 60,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               60,000.00     
60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นนางอรุณี-แยกบา้นนายวรัิตน์ หมู่ที่ ๖ สวนโยธา งบประมาณ 197,000      มี.ค.59-ก.ย.59  / 195,000.00    2,000.00       
61 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า จากบา้นนางดี - ตุ้มเมืองโดน-ส่ีแยกบา้น ส่วนโยธา งบประมาณ 111,000      มี.ค.59-ก.ย.59

นายหมายอนิทร์ หมู่ ๖

62 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นล าหว้ยยาง หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา งบประมาณ 462,000      มิ.ย.59-ก.ย.59  / 460,000.00    2,000.00       
63 โครงการกอ่สร้างฝายชลอน้ าล าหว้ยยาง หมู่ที่ ๑๐ ส่วนโยธา งบประมาณ 462,000      มิ.ย.59-ก.ย.59  / 460,000.00    2,000.00       
64 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สาย(บา้นนายโอภาส - บา้นนางวรรณี) บา้นแฝก ม.3 สวนโยธา งบประมาณ 150,000      มิ.ย.59-ก.ย.59  / 149,000.00    1,000.00       
65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สาย(บา้นนางจงักร-บา้นนางบญุทัน) บา้นแฝก ม.3 ส่วนโยธา งบประมาณ 100,000      มิ.ย.59-ก.ย.59  / 99,000.00      1,000.00       

โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา (เปล่ียนท่อเมน) บา้นโนนส าราญ หมู่ที่ 4 ส่วนโยธา งบประมาณ 329,000      ก.ค.59-ก.ย.59  / 327,000.00    2,000.00       
โครงการซ่อมแซมระบบน้ าประปาหมู่บา้นและท่อประปา บา้นโนนสมบรูณ์ ม .6 ส่วนโยธา งบประมาณ 499,000      ก.ค.59-ก.ย.59  / 497,000.00    2,000.00       
โครงการขดุลอกคลองดิน สายจากหนองโพธิ์ -ส่ีแยกบา้นนายสมพงษ ์ม .4 ส่วนโยธา งบประมาณ 171,000      ก.ค.59-ก.ย.59  / 169,500.00    1,500.00       
โครงการขดุลอกสระหนองแมว บา้นโนนกอก หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา งบประมาณ 500,000      ส.ค.59-ก.ย.59  / 496,000.00    4,000.00       
โครงการขดุลอกฝายน้ าล้น บา้นแฝก หมู่ที่ 3 ส่วนโยธา งบประมาณ 490,000      ส.ค.59-ก.ย.59  / 487,000.00    3,000.00       

66 ค่าใช้จา่ยโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 80,000       ต.ค.58-พ.ย.58  / 88,000.00      -              โอนเพิม่ 20,000

67 ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมวนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา ส่วนการศึกษา งบประมาณ 20,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               20,000.00     
68 ค่าใช้จา่ยในการน าเด็กส่งโรงพยาบาล ส่วนการศึกษา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               10,000.00     
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69 ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการศึกษา งบประมาณ 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               30,000.00     
70 ค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา งบประมาณ 672,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 468,332.50    203,667.50    

-ค่าอาหารกลางวนั ศพด .
71 ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัฯ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 198,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 180,000.00    18,000.00     
72 ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 3,600.00       56,400.00     
73 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 33,094.00      26,906.00     
74 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               10,000.00     
75 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนการศึกษา งบประมาณ 20,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               20,000.00     
76 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 50,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 5,296.00       44,704.00     
77 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 5,000         ต.ค.58-ก.ย.59  / -               5,000.00       
78 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               10,000.00     
79 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 5,000         ต.ค.58-ก.ย.59  / -               5,000.00       
80 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               10,000.00     
81 ค่าใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภค ส่วนการศึกษา งบประมาณ 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               30,000.00     
82 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ต.ค.58-ก.ย.59

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ 268,800       / 199,832.28    68,967.72     
-ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนเขต อบต.สามเมือง 634,400       / 601,201.16    33,198.40     

83 ค่าใช้จา่ยในการอดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตอบต .สามเมือง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 1,220,000   ต.ค.58-ก.ย.59  / 1,176,000.00 44,000.00     
84 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเกา้อีส้ าหรับเด็ก ศพด . ส่วนการศึกษา งบประมาณ 90,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 90,000.00      -              

85 ค่าใช้จา่ยโครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโนนเมือง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 100,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / -               100,000.00    13-พ.ย.-59

86 ค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นแฝก -โนนส าราญ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               60,000.00     13-พ.ย.-59

87 ค่าใช้จา่ยโครงการกอ่สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด .บา้นแฝก-โนนส าราญ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 40,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               40,000.00     13-พ.ย.-59

88 ค่าใช้จา่ยโครงการกอ่สร้างร้ัวรอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโนนกอก ส่วนการศึกษา งบประมาณ 150,000      ต.ค.58-ก.ย.59  / 149,000.00    1,000.00       
89 ค่าใช้จา่ยโครงการกอ่สร้างท่าน้ าลอยกระทง ส่วนการศึกษา งบประมาณ 50,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / -               50,000.00     
90 ค่าจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่น ส่วนการศึกษา งบประมาณ - ต.ค.58-ก.ย.59  / -               -              

พฒันาการเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

91 ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการ เช่น ค่าเขา้ปกหนังสือ  ค่าถา่ยเอกสาร งบประมาณ  / 9,600.00       20,400.00     

ส่วนการศึกษา

ส่วนสาธารณสุข 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59
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ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่าล้างรูป  ค่าจา้งเหมาแรงงานพน่หมอกควนั ฯลฯ
92 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ส่วนสาธารณสุข งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 5,457.00       4,543.00       

ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ

94 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์เช่นแผ่นดิสกแผ่นซีดี หมึกพมิพฯ์ลฯ ส่วนสาธารณสุข งบประมาณ 10,000       ต.ค.58-ก.ย.59  / 4,930.00       5,070.00       
95 วสัดุส านักงาน ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 30,000       พ.ย.58-ก.ย.59  / 18,499.00      11,501.00     
96 ค่าใช้จา่ยโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 80,000       ธ.ค.58-ม.ค.59  / 71,600.00      8,400.00       
97 คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน ๓ เคร่ือง ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 48,000       ธ.ค.58-ม.ค.59  / 48,000.00      -              
98 เคร่ืองส ารองไฟ ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 9,300         ธ.ค.58-ม.ค.59  / 9,300.00       
99 ค่าใช้จา่ยโครงการแขง่ขนักฬีา อบต .สัมพนัธต้์านยาเสพติด ส่วนการศึกษา งบประมาณ 100,000      ธ.ค.58-ก.ย.59  / 41,860.00      58,140.00     
100 ค่าใช้จา่ยโครงการจดัส่งนักกฬีาเขา้แขง่ขนัร่วมกนัส่วนราชการอืน่ ๆ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 20,000       ธ.ค.58-ก.ย.59  / -               20,000.00     
101 ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการกฬีาและออกก าลังกาย ส่วนการศึกษา งบประมาณ 50,000       ธ.ค.58-ก.ย.59  / 39,946.00      10,054.00     
102 วสัดุการเกษตร ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 20,000       ม.ค.59-ก.ค.59  / -               20,000.00     
103 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ได้แก ่น้ ายา  / 69,600.00      400.00          

ฆา่เชื้อ เวชภณัฑ์ น้ ายาก าจดักล่ิน  ทรายอะเบท น้ ายาพน่หมอกควนัฯลฯ
104 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงในการพน่หมอกควนั ส่วนสาธารณสุข งบประมาณ 30,000       ม.ค.59-ส.ค.59  / 12,624.00      17,376.00     
105 เคร่ืองบรรจขุา้วแบบสูญญากาศ ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 45,000       ม.ค.59-ก.ย.59  / 45,000.00      -              
106 ค่าใช้จา่ยโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา งบประมาณ 30,000       ก.พ.59-มี.ค.59  / -               30,000.00     
107 ค่าใช้จา่ยโครงการประเพณีวนัผู้สูงอายแุละรดน้ าขอพรผู้ใหญฯ่ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       มี.ค.59-เม.ย.59  / 49,600.00      10,400.00     
108 ค่าใช้จา่ยโครงการบวงสรวงปรางค์สีดาแหช่้างบอ่ไกแ่กว้ ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       มี.ค.59-เม.ย.59  / 41,000.00      19,000.00     
109 ตู้เกบ็เอกสาร ๔๐ ช่อง ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 5,000         มี.ค.59-เม.ย.59  / 5,000.00       -              
110 วสัดุกอ่สร้าง ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 40,000       เม.ย.59-ก.ย.59  / -               40,000.00     
111 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 20,000       เม.ย.59-ก.ย.59  / -               20,000.00     
112 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนสวสัดิการสังคม งบประมาณ 30,000       เม.ย.59-ก.ย.59  / 4,120.00       25,880.00     
113 ค่าใช้จา่ยโครงการแหเ่ทียนเขา้พรรษา ส่วนการศึกษา งบประมาณ 60,000       มิ.ย.59-ก.ค.59  / 20,000.00      40,000.00     
114 ค่าใช้จา่ยจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก ส่วนสาธารณสุข งบประมาณ 4,300         มิ.ย.59-ก.ค.59  / 4,300.00       -              

       ลงชื่อ................................................... เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ รักษาราชการแทน   ลงชื่อ ....................................................หวัหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ        ลงชื่อ .................................................ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง
                 (นางสาวชลลัดดา ทัดไทย )        เจา้หน้าที่พสัดุ                                                (นางสาวเฉลา   กมลเพชร )                                                        (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

ส่วนสาธารณสุข งบประมาณ 70,000       ม.ค.59-ส.ค.59

ส่วนสาธารณสุข 30,000       ต.ค.58-ก.ย.59


