แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่
1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
4 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
5 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
6 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
7 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
8 ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
9 ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
10 ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
11 ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
12 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ
13 โครงการ อบต.ขอนคลานพบประชาชน
14 ค่าโครงการกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
ค่าโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

15 ผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาฯ
ค่าโครงการจัดทาแผนที่ภาษีป้ายและ
17
ทะเบียนทรัพย์สิน

16

หน่วยงำน
แผนงำน/งำน จำนวน (บำท)
เจ้ำของเงิน
โครงกำร
จำนวน(บำท)
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
785 500
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา 109 000
กองคลัง
บริหารงานคลัง
203 000
กองการศึกษา
การศึกษา
179 500
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
107 000
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
57 000
กองช่าง
เคหะและชุมชน
52 680
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
10 000
กองคลัง
บริหารงานคลัง
5 000
กองการศึกษา
การศึกษา
5 000
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
3 000
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
2 000
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
13 088
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป

-

สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป

950

กองคลัง

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

บริหารงานคลัง

ช่วงเวลำที่
ต้องจัดหำ

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย

ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒

189 500

596 000

ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒

99 900

9 100

ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒

25 500

177 500

ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒

97 500

82 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

82 500

24 500

ม.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๒

24 000

33 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒

25 500

27 180

-

10 000

ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒

-

5 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒

-

5 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย.๖๒
ktu-61

-

3 000
2 000

ɣuc-62

-

ต.ค.6๑-ก.ย.6๒

-

13 088

yun-62

-

-

เม.ย.6๑-พ.ค.6๒

-

950

93 500 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

25 500

หมำยเหตุ
โอนลด ๔๔๕,๐๐๐

-

68 000

ลงชื่อ......................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
ที่

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน

แผนงำน/งำน
โครงกำร

ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพล
19 ค่าโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สานักงานปลัด เรือนฯ

18 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน

สานักงานปลัด

จำนวน (บำท)
จำนวน(บำท)

ช่วงเวลำที่
ต้องจัดหำ

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย

8 144

ธ.ค.๖๑,ม.ค.๖๒,
เม.ย.๖๒,มิ.ย.๖๒

-

8 144

3 000

duj-61

-

3 000

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
กราศึกษา
การศึกษา

ɣuc-62
25 000
50 000 ก.ค.6๒-ก.ย.6๒
ibr-62
5 660
inn-62
75

24 990
-

10
50 000
5 660
75

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข

10 000 พ.ค.๖๒ - มิ.ย.๖๒

-

10 000

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข

72 ก.ค. ๖๒ - ส.ค.๖๒

-

72

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข

22 550 ก.ค. ๖๒ - ส.ค.๖๒

-

22 550

27 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

151 144 เม.ย. - พ.ค.. ๖๒

-

151 144

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน

กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

6 289 เม.ย. - พ.ค.. ๖๒

-

6 289

29 โครงการวันสาคัญทางศาสนา

กองการศึกษา

14 816 มิ.ย. - ส.ค.. ๖๒

-

14 816

30 โครงการกิจกรรมละศีลอด

กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

-

13

20
21
22
23

โครงการจัดกีฬาสีศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของ ศพด.
โครงการกิจกรรมนาเสนอผลงาน สู่สาธารณชน
โครงการงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิ าน
24
การแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
25
ชุมชน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
26
พิษสุนัขบ้า

28

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

13

มิ.ย. ๖๒

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

หมำยเหตุ

ลงชื่อ......................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
ที่

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน

แผนงำน/งำน
โครงกำร

กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

58 400 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

58 400

32 ค่าจัดงานประเพณีของดีตาบลขอนคลาน ประจาปี ๒๕๖๒
กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

50 000

-

50 000

31

รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
โครงการกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปแก่
นักเรียน เยาวชนและประชาชน

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตาม
33
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน (บำท)
จำนวน(บำท)

ช่วงเวลำที่
ต้องจัดหำ

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย

inn-62

สวัสดิการสังคม

การเกษตร

20 000 พ.ค. ๖๒ - มิ.ย.๖๒

-

20 000

34 โครงการรักษ์น้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
สวัสดิการสังคม
35 โครงการอบรมให้ความรู้และออกค่ายเยาวชนอนุรักษ์สวัสดิการสังคม

การเกษตร
การเกษตร

3 550 ส.ค.๖๒ - ก.ย.๖๒
20 000 มี.ค. ๖๒ - เม.ย.๖๒

-

3 550
20 000

หมำยเหตุ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36

โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัยและ
ส่งเสริมศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สวัสดิการสังคม
กองช่าง
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
การศึกษา
สาธารณสุข

750 เม.ย. ๖๒ - มิ.ย.๖๒

750

63 111 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

28 936

34 175

7 500 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

500

7 000

3 890 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

2 190

1 700

20 000 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

3 900

16 100

10 000 ม.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๒

-

10 000

8 000 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

8 000

22 438 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

21 660

5 645 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

5 645

8 640 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

2 022

6 618

1 500 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

-

1 500

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

โอนลด ๑๒,๐๐๐

778

ลงชื่อ...............................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่
47 ค่าวัสดุสานักงาน
48 ค่าวัสดสานักงาน
49 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
50 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
51 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
52 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
53 วัสดุงานบ้านงานครัว
54 วัสดุงานบ้านงานครัว
55 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
56 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
57 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
59 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
60 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
61 วัสดุการเกษตร
62 วัสดุการเกษตร
63 วัสดุคอมพิวเตอร์
64 วัสดุคอมพิวเตอร์
65 วัสดุคอมพิวเตอร์
66 วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยงำน
แผนงำน/งำน จำนวน (บำท)
เจ้ำของเงิน
โครงกำร
จำนวน(บำท)
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
24
กองช่าง
เคหะและชุมชน
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
2 000
กองการศึกษา
การศึกษา
13 010
กองช่าง
เคหะและชุมชน
16 220
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา
3 000
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองการศึกษา
การศึกษา
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
42 000
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
20 000
เคหะและชุมชน
กองช่าง
20 000
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
172 230
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
47 387
กองช่าง
เคหะและชุมชน
31 327
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
26 000
กองการศึกษา
การศึกษา
5 690
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
20 000
กองคลัง
บริหารงานคลัง
20 000
กองการศึกษา
การศึกษา
7 641
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
5 000

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

ช่วงเวลำที่
ต้องจัดหำ

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย

ม.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๒

-

ม.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๒

-

-

ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

-

2 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

13 010

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

9 325

6 895

ม.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ม.ค. 6๒ - ก.ย. 6๒

-

3 000

-

-

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ม.ค.6๒ - ก.ย. 6๒

-

-

-

42 000

ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

6 453

13 547

ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. 6๑ - ก.ย. 6๒

-

20 000

24

116 363

55 867

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ต.ค. 6๑ - ก.ย. 6๒

15 423

31 964

20 251

11 076

ม.ค.6๒ - ก.ย.6๒

8 000

18 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒

-

5 690

9 627

10 373

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

20 000

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

7 641

ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

-

5 000

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

หมำยเหตุ

โอนลด ๑๑,๒๙๐
โอนลด ๒,๐๐๐

ลงชื่อ............................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่
67 วัสดุคอมพิวเตอร์
68 วัสดุคอมพิวเตอร์
69 วัสดุสนาม
70 ค่าบริการไปรษณีย์
71 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
72 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
73 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
74 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
75 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
76 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
77 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
78 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
79 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
80 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
81 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
82 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
83 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
84 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณุปโภค
85 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงำน
เจ้ำของเงิน
สวัสดิการสังคม
กองช่าง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สวัสดิการสังคม
สานักงานปลัด
กองสาธารณสุขฯ

แผนงำน/งำน จำนวน (บำท)
ช่วงเวลำที่
ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
โครงกำร
จำนวน(บำท)
ต้องจัดหำ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย
สังคมสงเคราะห์
5 000 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
5 000
เคหะและชุมชน
3 130 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
3 130
บริหารงานทั่วไป
10 000 ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
10 000
บริหารงานทั่วไป
5 000 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
5 000
ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
20 000 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
20 000
ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
การศึกษา
สาธารณสุข
3 500 ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
3 500
เคหะและชุมชน
13 500 ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
10 000
3 500
ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
12 700 ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
9 627
3 073
ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
การศึกษา
ต.ค. 6๑ - ก.ย.6๒
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
40 000 ม.ค. 6๒ - ก.ย.6๒
40 000
บริหารงานทั่วไป
8 444 ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒
8 444
สาธารณสุข
10 000 ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒
7 000
3 000

กองช่าง

เคหะและชุมชน

กองการศึกษา

การศึกษา

สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

23 174 ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒
7 900 ต.ค.6๑-ก.ย.6๒

-

23 174

-

7 900

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

-

22 100

22 100

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

หมำยเหตุ

ลงชื่อ................................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

แบบ ผด.3
งวดที่ 1 (ตุลำคม - มีนำคม)
งวดที่ 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)
งวดที่ 3 (กรกฏำคม - กันยำยน)

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 3๐ กันยำยน 256๒
ลำดับ
หน่วยงำน
แผนงำน/งำน จำนวน (บำท)
ช่วงเวลำที่
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่
เจ้ำของเงิน
โครงกำร
ต้องจัดหำ
การพาณิ
ชย์/ จำนวน(บำท)
86 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง สานักงานปลัด กิจการประปา
121 000 ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
การศึกษา
87 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษา
40 000 ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
10 000 ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
เคหะและชุมชน
88 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กองช่าง
89 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษา
90 ค่าภัณฑ์อื่น
91 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข
สาธารณสุข

92 วัสดุกีฬา

กองการศึกษา

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

93
94
95
96

สานักงานปลัด
กองช่าง
สานักงานปลัด
กองการศึกษา

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่นๆ
ค่าอาหารเสริม (นม)

กองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจษฎา หยีมะเหร็บ)

50 000

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
กำหนดส่งมอบ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย

ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒

50 000 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒
200

ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

-

121 000

-

40 000

-

10 000

-

50 000

-

50 000

-

-

เม.ย. - พ.ค.. ๖๒

การพาณิชย์/กิจการประปา

3 101 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

-

3 101

เคหะและชุมชน

4 000 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

-

4 000

การพาณิชย์/กิจการประปา

12 344 ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒

3 000

9 344

208 153 ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒

81 065

127 088

การศึกษา

หมำยเหตุ

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนุชนาฎ หวันเก)

ลงชื่อ............................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

