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

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับ
หน่วยงำน
แผนงำน/งำน จำนวน (บำท)
รำยกำร/จำนวน (หน่วย)
ที่
เจ้ำของเงิน
โครงกำร
จำนวน(บำท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
425,092
2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา 112,500
3 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
กองคลัง
บริหารงานคลัง
74,000
4 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
กองการศึกษา
การศึกษา
94,500
5 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
131,500
6 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
38,000
7 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
กองช่าง
เคหะและชุมชน
59,000
8 ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
5,000
9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
4,000
10 โครงการ อบต.ขอนคลานพบประชาชน
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
5,000
11 ค่าโครงการกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
12 ค่าโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
13 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
5,000
11,200
14 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน
สานักงานปลัด ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ
15 โครงการจัดกีฬาสีศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
กองการศึกษา
การศึกษา
12,200
16 โครงการกิจกรรมนาเสนอผลงาน สู่สาธารณชน
กองการศึกษา
กราศึกษา
17 โครงการงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ
กองการศึกษา
การศึกษา
6,000
18 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
19 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
-

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

ช่วงเวลำที่
ต้องจัดหำ
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค. ๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.-62
ส.ค.-63
ต.ค.62 - ก.ย.63
มิ.ย.-63
ต.ค.62 - มี.ค..63

ผลกำรดำเนินงำน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ กำหนดส่งมอบ
หมำยเหตุ
1 2 3 4 5 จำนวน (บำท) จำนวน (บำท) ของงวดสุดท้ำย
291,926 133,166
109,500
3,000
72,000
2,000
โอนเพิ่ม 4๐,๐๐๐
90,500
4,000
79,500
52,000
24,000
14,000
23,000
36,000
5,000
4,000
5,000
-

ธ.ค.๖2,ม.ค.๖3,เม.ย.๖3,มิ.ย.๖3

ส.ค.-63
เม.ย.-63
ม.ค.-63
พ.ค.๖3 - มิ.ย.๖3
ก.ค. ๖3 - ส.ค.๖3

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

2,400

-

5,000
8,800
12,200

6,000

-

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

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

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
ก.ค. ๖3 - ส.ค.๖3
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจาปี 2563 กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 27,100 เม.ย. - พ.ค.. ๖3
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
900 เม.ย. - พ.ค.. ๖3
โครงการกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน
กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,550
พ.ค. ๖3
โครงการกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16,800 ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ค่าจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีที่ขอนคลาน
ม.ค.-63
กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจาปี 2563
สวัสดิการสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ค. ๖3 - มิ.ย.๖3
โครงการส่งเสิมอาชีพด้านการประมง ประจาปี 2563
สวัสดิการสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ส.ค. ๖3 - ก.ย.๖
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ประจาปี 2563
สวัสดิการสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
มี.ค. ๖3 - เม.ย.๖3
โครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ผู้สูงวัยและส่งเสริม สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
เม.ย. ๖3 - มิ.ย.๖3
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน

ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

30 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการ

สวัสดิการสังคม

การเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2563

31
32
33
34
35
36

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

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

สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองคลัง
บริหารงานคลัง
กองการศึกษา
การศึกษา
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
กองช่าง
เคหะและชุมชน

-

พ.ค. ๖3 - มิ.ย.๖3

75,354 ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
38,170 ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
15,000 ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย.๖3
20,000 ม.ค. ๖3 - ก.ย.๖3

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

-

-

14,400

27,100
900
15,550
2,400

-

-

52,390
4,300
12,350

22,964
33,870
2,650

20,000

-

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

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

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร์

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

สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองคลัง
บริหารงานคลัง
กองการศึกษา
การศึกษา
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์
กองช่าง
เคหะและชุมชน
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองการศึกษา
การศึกษา
กองช่าง
เคหะและชุมชน
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองการศึกษา
การศึกษา
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
กองช่าง
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
กองช่าง
เคหะและชุมชน
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป

25,000

7,500

10,000
10,000
10,000
30,000
3,000

28,700
2,400
29,800
77,019
25,664
19,310
57,200
15,000

ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย.๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย.๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. 63 - ก.ย. 63
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค.63 - ก.ย. 63
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
ม.ค.63 - ก.ย.63
ม.ค. 63 - ก.ย.63

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

23,000

2,000

-

-

5,200

2,300

-

-

10,000
9,500
5,600
29,500

69,502
12,900
14,590
56,200
9,560

500
4,400
500
3,000

28,700
2,400
29,800
7,517
12,764
4,720
1,000
5,440

ลงชื่อ......................................ปลัด อบต.
(นายวรวิทย์

เพ็ชรเพ็ง)

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

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าครุภัณฑ์สารวจ
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สวัสดิการสังคม
กองช่าง
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา

บริหารงานคลัง
การศึกษา
สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
การศึกษา

3,547
10,000
4,270
10,000
10,000
1,299
200

กองช่าง
เคหะและชุมชน
กองการศึกษา
การศึกษา
กองคลัง
บริหารงานคลัง
กองการศึกษา
การศึกษา
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
เคหะและชุมชน
กองช่าง
หารงานทัชย์่ว/ไป
สานักงานปลัด บริการพาณิ
สานักงานปลัด กิจการประปา
การศึกษา
กองการศึกษา
เคหะและชุมชน
กองช่าง
กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
ม.ค. 63 - ก.ย.63

ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
8,020 ม.ค. 63 - ก.ย.63
ม.ค. 63 - ก.ย.63

4,300
1,872
11,810
6,050
54,800
45,542
200,000
1,200
4,110

ม.ค. 63 - ก.ย.63
ม.ค. 63 - ก.ย.63
ม.ค. 63 - ก.ย.63
ต.ค. 62 - ก.ย.63
ต.ค. 62 - ก.ย.63
ต.ค. 62 - ก.ย.63
ต.ค. ๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค.๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย.๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย.๖3

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

8,950

6,580
10,000
791

2,230
37,600
12,229
189,000

-

3,547
1,050
4,270
3,420

508
200

8,020

4,300
1,872
9,580
6,050
17,200
33,313
11,000
1,200
4,110

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

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

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน ต.ขอนคลำน อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
78
79
80
81
82
83
84

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุก่อสร้าง
วัสดุอื่นๆ
ค่าอาหารเสริม (นม)

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

กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข
กองการศึกษาการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
สานักงานปลัด บริหารงานทั่วไป
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา
เคหะและชุมชน
กองช่าง
สานักงานปลัด การพาณิชย์/กิจการประปา
การศึกษา
กองการศึกษา

1,100
10,000
20,000
30,000
60,000
675,000

ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3
เม.ย. - พ.ค.. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ม.ค. ๖3 - ก.ย. ๖3
ต.ค. ๖2 - ก.ย. ๖3

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

9,800
19,850
28,900
56,900

-

1,100
200
150
1,100
3,100
675,000

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

