
งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 52,010.00 0.00 ก.ย.-63 โอนเพิ่มเติม

2 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จ านวน ส านักงานปลัด งบประมาณ 84,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 84,000.00 0.00 ก.ย.-63

1 อัตรา  รวม 12 เดือน

3 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ส านักงานปลัด งบประมาณ 72,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 72,000.00 0.00 ก.ย.-63

4 ค่าเล้ียงรับรอง(การประชุมสภาท้องถิ่น) ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 9,500.00 10,500.00 ก.ย.-63

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริย- ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 เม.ย.-63 0.00 20,000.00

ธรรมทางการเมือง

6 โครงการฝึกอบรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส านักงานปลัด งบประมาณ 200,000.00 ก.พ.-63 190,500.00 9,500.00 ก.พ.-63

พัฒนาการท างานเป็นทีม

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ส านักงานปลัด งบประมาณ 200,000.00 พ.ค.-63 0.00 200,000.00

บุคลากร อบต.

8 โครงการประเมินความพึงพอใจของ ส านักงานปลัด งบประมาณ 25,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 25,000.00

ประชาชน

9 จ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมในการ กองคลัง งบประมาณ 48,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 48,000.00 0.00 ก.ย.-63

จัดเก้บขยะมูลฝอย

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี กองคลัง งบประมาณ 20,000.00 พ.ย.-62 20,000.00 0.00 พ.ย.-62

ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ

        (นางวันดี       เทพมะที)                (นางสุวดี      วันสา)     (นางสร้อยทอง   ขานหัวโทน)

งวดที่  1  (ตุลาตม - มีนาคม)
งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)
หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
11 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ กองคลัง งบประมาณ 20,000.00 มี.ค.-63 7,360.00 12,640.00 มี.ค.-63

จัดเก็บรายได้ในพื้นที่ต าบล

12 โครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อ ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 ธ.ค.-ม.ค.62 13,248.00 1,752.00 ม.ค.-62

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่

13 โครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อ ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 เม.ย.-62 0.00 15,000.00

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

14 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ- ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 28.30 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63

ภัยแก่ประชาชน

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของอา ส านักงานปลัด งบประมาณ 100,000.00 ธ.ค.-62 100,000.00 0.00 ธ.ค.-62

สาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

16 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา กองการศึกษา งบประมาณ 200,160.00 ต.ค.62-ก.ย.63 208,080.00 0.00 ก.ย.-63 โอนเพิ่มเติม

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร กองการศึกษา งบประมาณ 274,400.00 ต.ค.62-ก.ย.63 235,200.00 39,200.00   ก.ย.63

สถานศึกษาของ ศพด.ต าบล(ค่าอาหาร

กลางวัน) 

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร กองการศึกษา งบประมาณ 83,300.00 ต.ค.62-ก.ย.63 44,100.00 39,200.00 ธ.ค.62

สถานศึกษาของ ศพด.ต าบล(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

19 โครงการปฏิบัติงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานปลัด งบประมาณ 504,000.00 ต.ค-ก.ย.62 378,000.00 126,000.00 ก.ย.-63

20 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ- ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 มิ.ย.-62 0.00 50,000.00
สุนัขบ้า

21 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน กองช่าง งบประมาณ 252,000.00 ต.ค.-ก.ย.62 252,000.00 0.00 ก.ย.-63

22 โครงการฝึกอบรมสงเสริมการจัดท าแผน ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.-62 0.00 20,000.00
พัฒนาท้องถิ่น

23 โครงการฝึกอบรมศักยภาพคณะกรรมการ ส านักงานปลัด งบประมาณ 102,926.00 มี.ค.-63 102,926.00 0.00 มี.ค.63

สภาเยาวชนต าบลหนองแวงโสกพระ

24 โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคนดีห่างไกล ส านักงานปลัด งบประมาณ 350,000.00 ก.พ.-มี.ค.63 331,480.00 10,520.00 ก.พ.-63

ยาเสพติดพร้อมศึกษาดูงาน

25 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายพลังแผ่ดิน ส านักงานปลัด งบประมาณ 100,000.00 ม.ค.-63 99,080.00 920.00 ม.ค.-63

ระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
26 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ส านักงานปลัด งบประมาณ 230,000.00 ม.ค.-63 230,000.00 0.00 ม.ค.2563

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่าย

สตรีแม่บ้าน

27 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 พ.ค.-ก.ค.63 0.00 15,000.00

ที่ดินและทรัพย์สินแก่ผู้น าชุมชน

28 โครงการฝึกอบรมศาสตร์พระราชาสู่การ ส านักงานปลัด งบประมาณ 300,000.00 ธ.ค.-ม.ค.63 300,000.00 0.00 ม.ค.-63

พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

29 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ กองการศึกษา งบประมาณ 300,000.00 ม.ค.-63 300,000.00 0.00 ม.ค.-63

ประชาชนต าบลหนองแวงโสกพระ

30 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม กองการศึกษา งบประมาณ 100,000.00 มี.ค.-63 98,776.00 1,224.00 มี.ค.63

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

31 โครงการเพาะช ากล้าไม้ ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 พ.ย.-63 0.00 20,000.00

32 โครงการเพาะพันธุ์กบ ส านักงานปลัด งบประมาณ 25,000.00 มี.ค-มิ.ย.63 24,940.00 60.00 ต.ค.-62

33 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 เม.ย.-63 0.00 30,000.00

34 โครงการฝึกอบรมการท าเกษตรอินทรีย์ ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ม.ค.-ก.พ.63 0.00 30,000.00

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

35 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผัก ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ธ.ค.-62 29,976.00 24.00 ธ.ค.-62

ปลอดสารพิษ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกมะม่วง ส านักงานปลัด งบประมาณ 150,000.00 ธ.ค.62-ม.ค.63 150,000.00 0.00 มี.ค.63

เพื่อการส่งออกให้แก่กลุ่มปลูกมะม่วง

37 โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 พ.ย.-62 29,976.00 24.00 ธ.ค.-62

38 โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการศัตรูพืช ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 มี.ค.-63 30,000.00 0.00 มี.ค.-63

ศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช

39 โครงการฝึกอบรมพัฒนากระบวนการของ ส านักงานปลัด งบประมาณ 150,000.00 ต.ค.-ธ.ค.62 136,036.00 13,964.00 มี.ค.63

คณะท างานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้าน

เกษตรอินทรีย์ฯ

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

40 โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,000.00 ส.ค.-63 0.00 15,000.00

เฉลิมพระเกียรติฯ

41 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโล ส านักงานปลัด งบประมาณ 1,169,500.00 ต.ค.-พ.ย.62 1,131,700.00 37,800.00 มี.ต.63

ยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 36,382.00 13,618.00 ก.ย.63

43 จัดหาหนังสือพิมพ์ส าหรับที่ท าการ อบต. ส านักงานปลัด งบประมาณ 14,600.00 ต.ค.62-ก.ย.63 14,600.00 0.00 ก.ย.63

44 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 4,957.00 5,043.00 ก.ย.63

45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด งบประมาณ 95,200.00 ต.ค.62-ก.ย.63 95,200.00 0.00 ก.ย.63
46 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักงานปลัด งบประมาณ 70,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 72,100.00 0.00 ก.ย.63 โอนเพิ่มเติม

47 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักงานปลัด งบประมาณ 5,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 700.00 4,300.00 ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



48 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 20,000.00

49 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักงานปลัด งบประมาณ 18,000.00 ธ.ค.62-ม.ค.63 18,000.00 0.00 ม.ค.63

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 15,653.00 14,347.00 ก.ย.63

51 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 30,000.00

52 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 24,815.00 5,185.00 ก.ย.63

53 จัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 20,000.00

54 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา งบประมาณ 788,320.00 ต.ค.62-ก.ย.63 119,554.20 668,765.80 ก.ย.63

55 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์เด็กฯ กองการศึกษา งบประมาณ 101,920.00 ต.ค.62-ก.ย.63 49,813.40 52,106.60 ก.ย.63

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 12,077.00 7,923.00 ก.ย.63

57 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 27,124.47 72,875.53 ก.ย.63

58 จัดวื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 8,490.00 11,510.00 ก.ย.63

59 จัดซ้ือวัสดุส ารวจ กองช่าง งบประมาณ 10,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 10,000.00

60 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักงานปลัด งบประมาณ 30,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 3,000.00 27,000.00 ก.ย.63

61 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักงานปลัด งบประมาณ 22,500.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 22,500.00

62 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส านักงานปลัด งบประมาณ 72,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 72,000.00

63 วัสดุกีฬา กองการศึกษา งบประมาณ 98,000.00 ธ.ค.-62 98,000.00 0.00 ธ.ค.-62

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

64 จัดซ้ือถังน้ าแบบสเตนเลส ส านักงานปลัด งบประมาณ 50,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 45,000.00 5,000.00 ม.ค.-63

65 จัดซ้ือเคร่ืองพิมฑ์แบบฉีดหมึก ส านักงานปลัด งบประมาณ 15,800.00 มี.ค.-63 15,800.00 0.00 ก.พ.63

66 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร กองคลัง งบประมาณ 12,000.00 พ.ค.-63 0.00 12,000.00

67 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ กองการศึกษา งบประมาณ 16,000.00 มี.ค.-63 0.00 16,000.00

68 จัดซ้ือเคร่ืองพิมฑ์แบบฉีดหมึก กองการศึกษา งบประมาณ 7,900.00 มี.ค.-63 0.00 7,900.00      

69 จัดซ้ือซัมเมอร์ส กองช่าง งบประมาณ 100,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 39,586.00    65,414.00    ก.ย.63

70 โครงการจัดซ้ือซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กองช่าง งบประมาณ 198,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 100,000.00

71 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง งบประมาณ 463,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 463,000.00  มี.ค.-63

บ้านโนนเพ็ก  หมู่ 8

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ

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

72 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน กองช่าง งบประมาณ 126,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 117,000.00 9,000.00 ม.ค.-63

โนนชาด 12 บ้านโนนชาด หมู่ 6

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง- กองช่าง งบประมาณ 127,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 122,000.00 5,000.00 มี.ค.-63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



หญ้าปล้อง 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.12

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหันน้อย1 กองช่าง งบประมาณ 448,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 446,000.00 2,000.00      มี.ค.-63

บ้านหันน้อย ม.10

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง กองช่าง งบประมาณ 458,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 440,000.00  18,000.00    ม.ค.-63

โคตร 7 หมู่ 13

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนชาด2 กองช่าง งบประมาณ 164,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 153,000.00  11,000.00 มี.ค.-63

บ้านโนนชาด หมู่ 6

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหม่สามัคคี กองช่าง งบประมาณ 451,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 447,000.00  4,000.00 ม.ค.-63

บ้านใหม่สามัคคี ม.14

78 โครงการก่อสร้าร่องระบายน้ า (ธนาคารน้ า กองช่าง งบประมาณ 172,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 172,000.00  

ใต้ดินใต้ดินแบบปิด)บ้านหนองแวงโคตรม.1

79 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง งบประมาณ 86,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 86,000.00    

บ้านโนนเพ็ก  หมู่ 8

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

หน่วยงาน จ านวน ช่วงเวลาที่ตอ้งเริ่ม เบกิจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ
เจ้าของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

80 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดต้ัง กองช่าง งบประมาณ 181,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 181,000.00

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหนองแปน หมู่ 4 

81 โครงวการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ส านักงานปลัด งบประมาณ 20,000.00 ต.ค.62-ก.ย.63 0.00 20,000.00    

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน
ผลการด าเนินงาน



ป้องกันด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
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