
หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62
2 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จ านวนส านักงานปลัด งบประมาณ 84,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

1 อัตรา  รวม 12 เดือน

3 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส านักงานปลัด งบประมาณ 72,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62
4 ค่าเล้ียงรับรอง(การประชุมสภาท้องถิ่น)ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62
5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริย-ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ส.ค.-62

ธรรมทางการเมือง
6 โครงการฝึกอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ส านักงานปลัด งบประมาณ 250,000.00 ม.ค.-62

พัฒนาการท างานเป็นทีม
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพส านักงานปลัด งบประมาณ 200,000.00 ก.พ.-62

บุคลากร อบต.
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของส านักงานปลัด งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

ประชาชน
9 จ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมในการกองคลัง งบประมาณ 48,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62

จัดเก้บขยะมูลฝอย
10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีกองคลัง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61

ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

11โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การกองคลัง งบประมาณ 20,000.00 ม.ค.-62
จัดเก็บรายได้ในพื้นที่ต าบล

12 โครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 ธ.ค.-ม.ค.62
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

13 โครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 เม.ย.-62
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

14 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ-ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.61-ก.ย.62
ภัยแก่ประชาชน

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาส านักงานปลัด งบประมาณ 200,000.00 ธ.ค.-61
สาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

16 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรากองการศึกษา งบประมาณ 105,840.00 ต.ค.61-ก.ย.62
17 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญากองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ธ.ค.-61

ท้องถิ่นสู่ร้ัวโรงเรียน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารกองการศึกษา งบประมาณ 302,400.00 ต.ค.-ก.ย.62
สถานศึกษาของ ศพด.ต าบล(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารกองการศึกษา งบประมาณ 91,800.00 ต.ค.-ก.ย.62
สถานศึกษาของ ศพด.ต าบล(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

20 โครงการปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินส านักงานปลัด งบประมาณ 504,000.00 ต.ค-ก.ย.62

21 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ-ส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 มิ.ย.-62

สุนัขบ้า

22 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนกองช่าง งบประมาณ 252,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

23 โครงการฝึกอบรมสงเสริมการจัดท าแผนส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.-61

พัฒนาท้องถิ่น

24 โครงการฝึกอบรมศักยภาพคณะกรรมการส านักงานปลัด งบประมาณ 193,376.00 พ.ย.-61
สภาเยาวชนต าบลหนองแวงโสกพระ

25 โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคนดีห่างไกลส านักงานปลัด งบประมาณ 350,000.00 พ.ย.-61
ยาเสพติดพร้อมศึกษาดูงาน

26 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายพลังแผ่ดินส านักงานปลัด งบประมาณ 100,000.00 ม.ค.-62
ระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ.................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

27 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและส านักงานปลัด งบประมาณ 250,000.00 ม.ค.-62

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่าย

สตรีแม่บ้าน

28 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 พ.ค.-ก.ค.625

ที่ดินและทรัพย์สินแก่ผู้น าชุมชน

29 โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการหอกระ-ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 เม.ย.-62

จายข่าวหมู่บ้านฯ

30 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับกลุ่มสตรีส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 มี.ค.-62

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



แม่บ้าน 

31 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/กองการศึกษา งบประมาณ 300,000.00 ม.ค.-62

ประชาชนต าบลหนองแวงโสกพระ

32 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามกองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 เม.ย.-62

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

33 โครงการเพาะช ากล้าไม้ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 มิ.ย.-62

34 โครงการเพาะพันธุ์กบส านักงานปลัด งบประมาณ 25,000.00 มิ.ย.-62

35 โครงการเพาะพันธุ์ปลาส านักงานปลัด งบประมาณ 35,000.00 มิ.ย.-62

36 โครงการส่งเสริมการด าเนินง่านคณะกรรม-ส านักงานปลัด งบประมาณ 250,000.00 พ.ย.-61

การและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

37 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผักส านักงานปลัด งบประมาณ 195,054.00 พ.ย.-61

อินทรีย์

38 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกมะม่วงส านักงานปลัด งบประมาณ 161,226.00 ธ.ค.-61

เพื่อการส่งออกให้แก่กลุ่มปลูกมะม่วง/

กล้วยหอม

39 โครงการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์และการ-ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 มิ.ย.-62

ประมงในพื้นที่ต าบล

40 โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนการของส านักงานปลัด งบประมาณ 250,000.00 มิ.ย.-62

คณะท างานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน

เกษตรอินทรีย์ฯ

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

41 โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนส านักงานปลัด งบประมาณ 5,000.00 ส.ค.-62

เฉลิมพระเกียรติฯ

42 โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดินเฉลินส านักงานปลัด งบประมาณ 10,000.00 ส.ค.-62

พระเกียรติฯ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



43 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

44 จัดหาหนังสือพิมพ์ส าหรับที่ท าการ อบต.ส านักงานปลัด งบประมาณ 14,600.00 ต.ค.-ก.ย.62

45 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส านักงานปลัด งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

46 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส านักงานปลัด งบประมาณ 95,200.00 ต.ค.-ก.ย.62

47 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด งบประมาณ 90,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

48 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส านักงานปลัด งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

49 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส านักงานปลัด งบประมาณ 3,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

50 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

52 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กองคลัง งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

54 จัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

55 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา งบประมาณ 740,480.00 ต.ค.-ก.ย.62

56 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์เด็กฯกองการศึกษา งบประมาณ 120,960.00 ต.ค.-ก.ย.62

57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

58 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

59 จัดวื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยกุองช่าง งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

60 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ กองช่าง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

61 จัดซ้ืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

อปพร.

62 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

63 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส านักงานปลัด งบประมาณ 22,500.00 ต.ค.-ก.ย.62

64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด งบประมาณ 90,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

65 วัสดุกีฬา กองการศึกษา งบประมาณ 98,000.00 ธ.ค.-61

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

66 จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบพนักพิงสูงส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



67 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ส านักงานปลัด งบประมาณ 16,500.00 ต.ค.-ก.ย.62

68 จัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง พร้อมติดต้ังส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 มี.ค.-62

69 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงภายในหมู่บ้านส านักงานปลัด งบประมาณ 217,950.00 มี.ค.-62

70 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง งบประมาณ 12,000.00 มี.ค.-62

71 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์กองคลัง งบประมาณ 21,000.00 มี.ค.-62

72 จัดซ้ือโต๊ะท างาน กองการศึกษา งบประมาณ 5,500.00 มี.ค.-62

73 จัดซ้ือโต๊ะท างาน กองช่าง งบประมาณ 5,500.00 มี.ค.-62

74 จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบพนักพิงสูงกองช่าง งบประมาณ 3,000.00 มี.ค.-62

75 จัดซ้ือซัมเมอร์ส กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

76 โครงการขนย้าย-ตักดิน (ป่าช้าหนองตานา)กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกองช่าง งบประมาณ 449,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

หันน้อย(ต่อคลสเดิม)-ภูดิน

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

78 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบ้านกองช่าง งบประมาณ 419,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

ด้านทิศตะวันตก บ้านโนนชาด

79 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบ้านกองช่าง งบประมาณ 495,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

ด้านทิศตันออก บ้านโคกล่าม

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรภาพกองช่าง งบประมาณ 104,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

81 โครงการขุดลอกหนองห้วยทรายตอนล่างกองช่าง งบประมาณ 345,000.00 เม.ย.-ก.ย.62

บ้านโคกกุง ม.11

82 โครงการร่องระบายน้ าแบบปิดธนาคารกองช่าง งบประมาณ 68,000.00 เม.ย.-ก.ย.62

น้ าใต้ดิน บ้านโคกกุง หมู่ 11

83 โครงการร่องระบายน้ าแบบปิดธนาคารกองช่าง งบประมาณ 306,000.00 เม.ย.-ก.ย.62

น้ าใต้ดิน บ้านหนองขาม  หมู่ 5

84 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการ-กองช่าง งบประมาณ 328,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

เกษตร  บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 14

85 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการ-กองช่าง งบประมาณ 53,600.00 ต.ค.-ก.ย.62

เกษตร  บ้านโนนกอก   หมู่ 2

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2562



หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5

86 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกกองช่าง งบประมาณ 290,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

สายรอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านหนองหญ้า-

ปล้อง หมู่ 12

87 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกกองช่าง งบประมาณ 196,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

สายรอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านหนองแวง

โสกพระ หมู่ 1

88 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายกองช่าง งบประมาณ 307,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

แยกบ่อบาดาล-ล าห้วยลึก  บ้านโนนกอก

หมู่ 2 

89 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านหนองกองช่าง งบประมาณ 144,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

แวงโสกพระ หมู่ 1 

90 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บ้าน-กองช่าง งบประมาณ 144,000.00 ต.ค.-ก.ย.62

โนนเพ็ก หมู่ 8

91 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บ้าน-กองช่าง งบประมาณ 93,150.00 ต.ค.-ก.ย.62

ใหม่สามัคคี  หมู่ 14

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562

ล าดบัทีร่ายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

19,891.00 30,109.00 ก.ย.-62
28,000.00 56,000.00 ก.ย.-62

24,000.00 48,000.00 ก.ย.-62
26,000.00 4,000.00 ก.ย.-62

0.00 20,000.00

203,486.00 46,514.00 ม.ค.62

115,776.00 84,224.00 ก.พ.62

0.00 25,000.00

20,000.00 28,000.00 ก.ย.-62

0.00 13,040.00

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

6,960.00 13,040.00 ม.ค.-62

13,998.00 1,002.00 ม.ค.-62

0.00 15,000.00

0.00 20,000.00

139,745.00 60,255.00 ธ.ค.-61

48,321.50 57,518.50 ก.ย.-62
49,266.00 734.00 ธ.ค.-61

หมายเหตุ

หมายเหตุ



ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
100,000.00 202,400.00   ก.ย.62

85,000.00 6,800.00 ธ.ค.61

196,000.00 308,000.00 ก.ย.-62

0.00 50,000.00

105,000.00 147,000.00 ก.ย.-62

10,341.00 19,659.00 ต.ค.-61

193,376.00 0.00 พ.ย.61

0.00 350,000.00

98,826.00 1,174.00 ม.ค.-62

ลงชื่อ...........................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
248,976.00 1,024.00 ม.ค.2562

0.00 15,000.00

0.00 15,000.00

4,926.00 45,074.00 ม.ีค2562

หมายเหตุ

หมายเหตุ



298,794.00 1,206.00 ม.ค.-62

0.00 100,000.00

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

0.00 20,000.00

0.00 25,000.00

0.00 35,000.00

92,668.00 157,332.00 พ.ย.-61

195,054.00 0.00 พ.ย.-61

161,226.00 0.00 ธ.ค.61

0.00 30,000.00

0.00 250,000.00

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

0.00 5,000.00

0.00 10,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ



30,762.00 19,238.00 ก.ย.2562

6,040.00 8,560.00 ก.ย.2562

2,266.00 7,754.00 ก.ย.2562

35,600.00 59,600.00 ก.ย.2562

78,400.00 11,600.00 ก.ย.2562

0.00 5,000.00

0.00 3,000.00

0.00 50,000.00

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

24,860.00 5,140.00 ก.ย.62

0.00 30,000.00 ก.ย.62

24,860.00 5,140.00 ก.ย.62

0.00 50,000.00

297,700.00 442,780.00 ก.ย.62

124,189.00 3,229.00 ก.ย.62

0.00 20,000.00

9,843.09 90,156.91 ก.ย.62

21,710.00 3,290.00 ก.ย.62

0.00 10,000.00

0.00 20,000.00

0.00 30,000.00

0.00 22,500.00

0.00 90,000.00

98,000.00 0.00 ธ.ค.-61

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

0.00 15,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ



0.00 16,500.00

29,250.00 950.00 มี.ค.62

217,000.00 950.00 ก.พ.62

0.00 12,000.00

0.00 21,000.00

0.00 5,500.00    

0.00 5,500.00    

0.00 3000.00

39,725.00  60,275.00  ก.ย.62

0.00 100,000.00

443,000.00 6,000.00    เม.ย.-62

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

413,330.00 6,000.00 เม.ย.-62

488,000.00 7,000.00 เม.ย.-62

103,000.00 1,000.00    เม.ย.-62

0.00 345000.00

0.00 68,000.00

0.00 306,000.00

0.00 #########

0.00 53,600.00  

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)

หมายเหตุ



งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)
งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)

เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

280,000.00 10,000.00 ก.พ.-62

189,000.00 7,000.00    ก.พ.-62

296000.00 11,000.00 ก.พ.-62

0.00 144,000.00

0.00 144,000.00

0.00 93,150.00  

ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

    (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

หมายเหตุ


