
 

                   
ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลกระโพ 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

........................................................ 
   
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.3)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  น้ัน 
 

          เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพจึงขอ
ประกาศผลการด าเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจ าปีงบประมาณ 2563 มาใหท้ราบโดยทั่วกัน
ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ   
 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
      

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

(นายดิศพงษ์   นับวันดี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 
 



แบบ  ผด.3 หนา้ 1

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ

จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 17,800.00 182,200.00  ส.ค.63

2 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน ส านักปลัด เงินรายได้ 90,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 40,000.00 50,000.00  ส.ค.63

3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 54,728.00 5,272.00  ส.ค.63 โอน -และโอน+

4 ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีการและพระราชพิธีต่างๆ ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 1,000.00 49,000.00  ก.ย.63

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 5,668.00 34,332.00  ส.ค.63

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 18,000.00 42,000.00  ก.ย.63

7 โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

8 โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

9 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ส านักปลัด เงินรายได้ 300,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 300,000.00  ก.ย.63

10 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด เงินรายได้ 260,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 155,635.00 94,365.00  ก.ย.63

11 ค่าไฟฟ้า ส านักปลัด เงินรายได้ 400,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 237,606.11 162,393.89  ก.ย.63

12 ค่าบริการโทรศัพท์ ส านักปลัด เงินรายได้ 10,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 4,057.44 5,942.56  ก.ย.63

13 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็ปไซด์ ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 13,500.00 6,500.00 พ.ย.-63

14 ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต อบต. กระโพ ส านักปลัด เงินรายได้ 110,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 91,806.00 18,194.00  ส.ค.63

15 ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต Wifi  หมู่บ้าน 7 จุด ส านักปลัด เงินรายได้ 120,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 96,300.00 23,700.00  ก.ย.63

16 เก้าอ้ีส านักงานขาเหล็กตัว C ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / / 50,000.00 0.00  มิ.ย.63
17 ชุดโต๊ะรับแขกไม้ ส านักปลัด เงินรายได้ 16,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

18 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั เงินรายได้ 2,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 2,000.00 0.00  มิ.ย.63
19 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวทียมแบบพกพา ส านกัปลดั เงินรายได้ 25,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 25,000.00  ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ผลการด าเนินงาน
แหลง่เงิน จ านวน(บาท)ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) หน่วยงาน หมายเหตุ



แบบ  ผด.3 หนา้ 2

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน แหล่งเงิน จ านวน(บาท) ช่วงเวลาท่ีต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบ

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

20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน เลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ ส านักปลัด เงินรายได้ 29,700        ต.ค.62-ก.ย.63 / 29,700.00 0.00  มิ.ย.63

21 เคร่ืองพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึก (inkjet) ส านักปลัด เงินรายได้ 7,900         ต.ค.62-ก.ย.63 / 7,900.00 0.00  มิ.ย.63

22 เคร่ืองพิมพ์Multifunctionเลเซอร์ LED สี ส านักปลัด เงินรายได้ 17,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 17,000.00 0.00  มิ.ย.63
23 คชจ.ตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. ส านักปลัด เงินรายได้ 300,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 300,000.00  ก.ย.63

24 ค่าไฟฟ้า (ศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ) ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานฯจ านวน 1อต. ส านักปลัด เงินรายได้ 108,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 72,000.00 35,000.00  ก.ย.63

26 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์

ส านักปลัด เงินรายได้ 120,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 120,000.00  ก.ย.63

27 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 200,000.00  ก.ย.63

28

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพดินปลูกจากมูลช้าง

ส านักปลัด เงินรายได้

100,000      

ต.ค.62-ก.ย.63 / 100,000.00 0.00  ก.ย.63

29

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้คนใน
ชาติ ส านักปลัด เงินรายได้

280,000      

ต.ค.62-ก.ย.63 / 269,700.00 10,300.00  ก.ย.63 โอนเพ่ิม230,000

30 โครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัวพร้า ส านักปลัด เงินรายได้ 150,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 149,700.00 300.00  ก.ย.63

31 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 39,990.00 10.00  ม.ค.63

32 คชจ.การประชาสัมพันธ์การเสียภาษี กองคลัง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 27,380.00 22,620.00  ก.ย.63

33 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง เงินรายได้ 10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 10,000.00  ก.ย.63

34 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 580.00 39,420.00  ก.ย.63

35 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารหรือแบบแปลนงานก่อสร้าง กองคลัง เงินรายได้ 25,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

ล าดับท่ี รายการ/จ านวน  (หน่วย) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ



แบบ  ผด.3 หนา้ 3

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

36 คชจ.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี กองคลัง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

37 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 63,731.00 60,000.00  ก.ย.63

38 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 53,670.00 46,330.00  ก.ย.63

39 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 34,209.00 45,791.00  ก.ย.63

40 ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

41 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา กองช่าง เงินรายได้ 25,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 25,000.00  ก.ย.63

42 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค กองช่าง เงินรายได้ 21,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 21,000.00 0.00  มิ.ย.63

43 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาว - ด า กองช่าง เงินรายได้ 53,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 53,000.00 0.00  มิ.ย.63

44 โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าตาทิตย์ 1 , 2 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 12,819.17 487,180.83  ก.ย.63

45 ค่าจ้างเหมาในการก าจัดขยะ กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 13,500.00 86,500.00  ก.ย.63

46 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ทรัพย์กรต่างๆ กองช่าง เงินรายได้ 10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 10,000.00  ก.ย.63

47 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 12,900.00 37,100.00  ก.ย.63

48 ค่าใช้จ่าบในการเดินทางไปราชการ กองช่าง เงินรายได้ 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 3,128.00 26,872.00  พ.ค.61

ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง

49 โครงการก่อสร้างระบบประปาวังทะลุ กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 497,250.00 2,750.00  ก.ย.63 โอนลด -497,250

50 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง กองช่าง เงินรายได้ 145,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 144,000.00 1,000.00  พ.ค.61
บ้านด่าน  หมู่ท่ี 19 สายทางถนนรอบหม่บ้าน - 

รอบสระ     กว้าง 4 ม. ยาว 808 ม.  สูง 0.20 
เมตร    มีปริมาณ  ดินลูกรัง 646.40 ลบ.ม.

แหลง่เงิน จ านวน(บาท) หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ผลการด าเนินงาน
ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) 



แบบ  ผด.3 หนา้ 4

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

51 โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง กองช่าง เงินรายได้ 230,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 228,000.00 2,000.00  พ.ค.63

บ้านตาทิตย์  หมู่ท่ี 8

สายทางบ้านตาทิตย์ - ท่าสิเมฆ

กว้าง 4 ม. ยาว 808 ม. สูง 0.20 ม.
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุรี

  หมู่ท่ี 16
กองช่าง เงินรายได้ 138,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 136,000.00 2,000.00 มิ.ย.-63

(ทางเข้าสระสาธารณะ) กว้าง 3 ม. ยาว 88  ม.  
หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.
53 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านศาลาหมู่ท่ี 11 กองช่าง เงินรายได้ 63,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 62,000.00 1,000.00  มิ.ย.63

กว้าง 5 ม.ยาว 20 ม.  หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต กองช่าง 230,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 228,000.00 2,000.00 มิ.ย.-63

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี7 บ้านจินดา

(สายทางบ้านนายที อินทร์ส าราญ -

โรงสีชุมชน) กว้าง 4.00 ม. ยาว 110 ม. หนา

0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม

ผลการด าเนินงาน
แหลง่เงิน จ านวน(บาท)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) 

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 5

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

55 ค่าวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 55,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 55,000.00 0.00  ก.ย.63

56 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 47,860.00 500,000.00  ก.ย.63

57 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.หนองบัว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 42,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 38,500.00 3,500.00  ก.ย.63

58 อุดหนุนอาหารกลางวัน รร. ในเขต อบต. กระโพ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 5,600,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 5,321,400.00 278,600.00  มิ.ย.63

59 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 7  ศูนย์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 1,225,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 944,400.00 280,600.00  ก.ย.63

60 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศพด.วัดแจ้งสว่างตากลาง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 196,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 111,800.00 84,200.00  ก.ย.63

61 อุดหนุนสถานศึกษา สพฐ. สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 5,600,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 5,321,400.00 278,600.00  ก.ย.63

62 คชจ.คก.ส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาวอ าเภอท่าตูม กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 80,000.00  ก.ย.63

63 ค่าอาหารเสริม(นม)  จ านวน 8 แห่ง/13 โรงเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 2,912,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 2,344,514.20 567,485.80  ก.ย.63

64 คชจ.คก.จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตต าบลกระโพ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 250,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 249,840.00 160.00 พ.ย. 63

65 คชจ.คก.จัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 200,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 125,600.00 74,400.00  ก.ย.63

66 คชจ.คก.จัดกิจกรรมทานตะวันบานท่ีบ้านช้าง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 93,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 73,000.00 20,000.00  ก.ย.63 โอนงบเพ่ิม 53,000

67 ค่าวัสดุส านักงาน ( ศพด. ตู้เอนกประสงค์ 6 ช่อง/ ช้ันวางรองเท้า)กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 28,200 ต.ค.62-ก.ย.63 / 28,060.00 140.00 ส.ค.-63 โอนงบเพ่ิม 3,900

68 คชจ.คก.ส่งเสริมวินัยนักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

69 ค่าจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

70 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 33,600.00 166,400.00 ส.ค.-63

71 ค่าลงทะเบียนโครงการประชุมช้ีแจงนโยบาย ส านักปลัด เงินรายได้ 10,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 10,000.00  ก.ย.63

72 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

73 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน ส านักปลัด เงินรายได้ 90,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 20,000.00 70,000.00  พ.ค.63

74 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง เงินรายได้ 30,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 10,868.00 14,932.00 ส.ค.-63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 6

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

75 โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. ผู้น าชุมชน

ส านักปลัด เงินรายได้ 500,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 488,950.00 11,050.00  ก.ย.63

76 ค่าวัสดุส านักงาน ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 100,000.00 0.00  ก.ย.63

77 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 10,011.00 9,989.00  ก.ย.63

78 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 43,104.00 16,896.00  ก.ย.63

79 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลัด เงินรายได้ 150,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 21,326.00 128,674.00  ก.ย.63

80 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ตัดหญ้า) ส านักปลัด เงินรายได้ 30,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 3,940.00 26,060.00  ก.ย.63

81 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 59,738.00 262.00  ก.ย.63

82 คชจ.ตามโครงการฝึกทบทวน อปพร. ส านักปลัด เงินรายได้ 330,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 330,000.00  ก.ย.63

83 โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

84 เคร่ืองวิทยุ  รับ - ส่ง  (มือถือ) ส านักปลัด เงินรายได้ 120,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 120,000.00  ก.ย.63

85 โครงการติดต้ังเคร่ืองวิทยุ  รับ - ส่ง  ติดรถยนต์ ส านักปลัด เงินรายได้ 48,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 48,000.00  ก.ย.63

86 โครงการติดต้ังเคร่ืองวิทยุ  รับ - ส่ง พร้อมหม้อ
แปลง

ส านักปลัด เงินรายได้ 72,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 72,000.00  ก.ย.63

87 โครงการติดต้ังเสาสัญญาณ วิทยุ รับ - ส่ง สูง 10 
เมตร

ส านักปลัด เงินรายได้ 130,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 130,000.00  ก.ย.63

88 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  เคร่ืองยนต์ดีเซล ส านักปลัด เงินรายได้ 95,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 95,000.00  ก.ย.63

89 กล้องวงจรปิด จ านวน 16 จุด ส านักปลัด เงินรายได้ 500,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63

90 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 63,000.00 37,000.00  ก.ย.63

ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)



แบบ  ผด.3 หนา้ 7

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

91 โครงการอบรมสร้างแกนน าด้านสุขภาพในชุมชน ส านักปลัด เงินรายได้ 550,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 537,300.00 12,700.00  พ.ค.63

92 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้กู้ชีพ ) ส านักปลัด เงินรายได้ 10,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 10,000.00  ก.ย.63

93 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด เงินรายได้ 500,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 267,194.00 232,806.00  ก.ย.63

94 เคร่ืองพ่นหมอกควัน ส านักปลัด เงินรายได้ 118,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 114,000.00 4,000.00 ส.ค.-63

95 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

96 ค่าอาหารเสริมนมส าหรับ ศพด. และวัดแจ้งสว่าง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 603,200      ต.ค.62-ก.ย.63 / 428,536.00 174,664.00  ก.ย.63

97 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

98 เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน ส านักปลัด เงินรายได้ 28,600        ต.ค.62-ก.ย.63 / 28,600.00 0.00  ก.ย.63

99 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สูงอายุและ
พิการ)

ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 200,000.00  ก.ย.63

100 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

101 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาและกบ ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

102 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

103 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 18,600.00 1,400.00  ก.ย.63

104 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ส านักปลัด เงินรายได้ 30,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 30,000.00  ก.ย.63

105 โครงการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 200,000.00  ก.ย.63

106 โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส านักปลัด เงินรายได้ 80,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 80,000.00 0.00  ก.ย.63

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 8

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

107 ค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 28,731.00 71,269.00 ก.พ.63

108 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 79,729.00 271.00  ก.ย.63

109 เคร่ืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก ( 

inkjet)

กองคลัง เงินรายได้ 7,900 ต.ค.62-ก.ย.63 / 7,900.00 0.00  ก.ย.63

110 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา กองคลัง เงินรายได้ 25,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 25,000.00  ก.ย.63

111 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองคลัง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 33,400.00 66,600.00 พ.ค.63

112 ค่าวัสดุส านักงาน กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 40,096.00 9,904.00  ก.ย.63

113 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 316,791.00 246,209.00  ก.ย.63

114 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

115 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 46,800.00 53,200.00  ก.ย.63

116 ค่าวัสดุอ่ืนๆ กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

117 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 43,959.00 36,041.00  ก.พ.63

118 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 12,900.00 37,100.00  ก.ย.63

119 ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

120 โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้าตาทิตย์ 1 , 2 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 172,318.66 327,681.34  ก.ย.63

121 ค่าจ้างเหมาในการก าจัดขยะ กองช่าง เงินรายได้ 25,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 13,500.00 86,500.00 ก.ค.63

122 ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าต าบลกระโพ กองช่าง เงินรายได้ 1,000,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 906,552.34 93,447.66  ก.ย.63

123 ค่าปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณวังทะลุ กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 50,000.00 0.00  ก.พ.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 9

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

124 โครงการก่อสร้างถนน กองช่าง เงินรายได้ 416,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 416,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 20 บ้านชะมวง

ช่วงท่ี 1  (บ้านนางอ าไพ - บ้านนายสงัด)

 กว้าง 5 ม.  ยาว 71 ม.

หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. 355 ตร.ม.

ช่วงท่ี 2 (ถนนรอบหมู่บ้าน - บ้านนางตวน)

กว้าง 5 ม. ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ี คสล. 435 ตร.ม.

หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. 870 ตร.ม.

125 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านตระมูง หมู่ท่ี 6 กองช่าง เงินรายได้ 107,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 107,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

 (นายบุญจิต มะลิงาม -นายค า ยุยรัมย์)

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.  

คสล. 90 ตร.ม.

ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.50 ม.ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
126 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตระมูง หมู่ท่ี 6 กองช่าง เงินรายได้ 73,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 73,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

(บ้านนายช่วยชาติ ก้านอินทร์ - บ้านนางสวย มะลิ
งาม)

 กว้าง 3 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. 
144 ตร.ม.

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์



แบบ  ผด.3 หนา้ 10

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตระมูง หมู่ท่ี 6 กองช่าง เงินรายได้ 44,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 44,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(บ้านนายโป -ถนนเช่ือม คสล.อีกสายทางหน่ึง)

กว้าง 5.00 ม. ยาว 17.00 ม.  0.15 ม.  คสล. 

85.00 ตร.ม.

128 โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านโคกกุง  หมู่ท่ี 17 กองช่าง เงินรายได้ 475,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 475,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(สายทางบ้านนายวีรชาติ - ถนนสายกระโพ )

กว้าง 5.00   ยาว 12,00.00 ม.  สูง 0.80 ม.
วางท่อระบาย คสล. 0.60 ม. จ านวน 2 แห่ง รวม 

14 ท่อน

129 โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านจินดา  หมู่ท่ี 7 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

(สายทางวัดป่าบ้านจินดา - ถนนบุรี สวนสัตว์)

กว้าง 5 ม. ยาว 1,340 ลบ.ม. สูง 0.80 ม.  
6,247.60 ลบ.ม.

130 โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านโนนโพ  หมู่ท่ี 10 กองช่าง เงินรายได้ 604,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 604,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

(สายทางเข้าหนองตะโก)

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,540.00 ม.  สูง 0.80 ม.

ปริมาณดินถม 7,145.60 ลบ.ม.

วางท่อ 0.60 ม. 2 แห่ง รวม 14 ท่อน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 11

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

131 โครงการก่อสร้างถนนน ้าล้น บ้านกระเจา หมู่ 2 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

ความกว้าง 8.00 ม. ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ 
จ านวน 2 แห่ง

132

โครงการก่อสร้างถนนน ้าล้น  บ้านชะมวง  หมู่ท่ี 
20 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

ความกว้าง 8.00 ม. ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ 
จ านวน 2 แห่ง

133 โครงการก่อสร้างถนนน ้าล้น  บ้านบอน  หมู่ท่ี 4 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

ความกว้าง 8.00 ม. ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ 

จ านวน 2 แห่ง

134 โครงการก่อสร้างถนนน ้าล้นบ้านอาคุณ หมู่ท่ี 5 กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

ความกว้าง 8.00 ม. ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ 

จ านวน 2 แห่ง

135 คชจ.คก.จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต.กระโพ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 99,904.00 96.00  ม.ค.63

136 ค่าวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 150,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 128,200.00 21,800.00  ก.ค.63

137 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 24,700.00 25,300.00  ก.พ.63

138 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 17,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 14,390.00 2,610.00  ส.ค.63

139 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ศพด. ตู้อุปกรณ์เก็บส่ือ ) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 21,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 18,000.00 3,000.00  ส.ค.63

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 12

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

140 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะหินอ่อน) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 56,400 ต.ค.62-ก.ย.63 / 52,500.00 3,900.00  ส.ค.63

141 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 55,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 35,000.00 20,000.00  ส.ค.63

142 ค่าครุภัณฑ์การไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 30,000.00 26,850.00  ส.ค.63

143 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้กับข้าว) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 11,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 9,000.00 2,000.00  ส.ค.63

144 คชจ.คก.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 69,440.00 30,560.00  ก.พ.63

145 คชจ.คก.พัฒนาสินค้าโอท็อปในโรงเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 120,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 120,000.00  ก.ย.63

146 คชจ.คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเท่ียว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 150,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 150,000.00 0.00  ก.ย.63

147 ค่าวัสดุการเกษตร กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

148 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (เคร่ืองเล่นเด็ก ) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 478,000.00 22,000.00  ส.ค.63

149 คชจ.ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 150,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 150,000.00  ก.ย.63

150 คชจ.คก.ส่งเสริมกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหนองบัว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 60,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 59,600.00 400.00  พ.ค.63

151 คชจ.คก.ส่งเสริมกลุ่มโฮมสเตย์บ้านตาทิตย์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 60,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 59,600.00 400.00  พ.ค.63

152 คชจ.คก.เข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

153 คชจ.คก.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเด็ก กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 160,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 159,750.00    250.00           ก.พ.63

154 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 5,840.00        14,160.00      ก.พ.63

155 คชจ.คก.จัดงานวันแห่งความรัก กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 80,000.00  ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 13

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

156 คชจ.คก.พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการเด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63

157 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซม ศพด.) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 20,000.00 621.00 ส.ค.-63

158 ค่าวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 99,808.00 92.00 ส.ค.-63

159 ค่าปรับปรุงและซอมแซม ศพด. 7 แห่ง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 2,000.00 348,000.00 ก.พ.-63

160 คก.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียววังทะลุ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63

161 ค่าจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 50,000.00 11,000.00  ก.ย.63

162 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ าด่ืม) ส านักปลัด เงินรายได้ 20,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 16,200.00 3,800.00 ส.ค.-63

163 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน ส านักปลัด เงินรายได้ 1,288,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 1,288,000.00  ก.ย.63

164 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 23,302.06 176,697.94 ส.ค.-63

165 คชจ.ตามโครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนฯ ส านักปลัด เงินรายได้ 80,000          ต.ค.62-ก.ย.63 / 79,780.00 220.00 พ.ค.-63

166 โครงการ อสม. น้อย ป้องกันไข้เลือดออก ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000          ต.ค.62-ก.ย.63 / 60,000.00 0.00 ส.ค.-63

167 โครงการบ้านเมืองสะอาดปราศจากไข้เลือดออก ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

168 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ส านักปลัด เงินรายได้ 150,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 138,000.00 12,000.00 พ.ค.-63

169 คชจ. โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาผู้สูงอายุ ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 99,552.00 448.00  มี.ค.63

170 คก. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 40,000.00 0.00 ส.ค.-63

171 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงโค - 

กระบือ

ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 63,000.00 32,000.00  เม.ย.63

172 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 28,570.00 71,430.00  ก.ย.63

173 โครงการถนนสีเขียว ส านักปลัด เงินรายได้ 150,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 150,000.00  ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 14

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

174 โครงการลดขยะต้นทาง ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 87,600.00 112,400.00  ก.ค.63

175 โครงการคลองสวยน้ าใส ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

176 โครงการปลูกป่าชุมชน ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 50,000.00 10,000.00  ก.ค.63

177 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2  บาน (มอก.) กองคลัง เงินรายได้ 16,500 ต.ค.62-ก.ย.63 / 16,500.00 0.00  ก.ค.63

178 คชจ.โครงการผู้เสียภาษีดีเด่น กองคลัง เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

179 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง เงินรายได้ 10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 10,000.00  ก.ย.63

180 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เงินรายได้ 80,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 43,959.00 36,041.00  ก.ย.63

181 ค่าวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63

182 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองช่าง เงินรายได้ 50,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 9,000.00        41,000.00      มี.ค.63

183 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแต่ละหมู่บ้านในเขต
ต าบลกระโพ

กองช่าง เงินรายได้ 180,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 180,000.00    ก.ย.63

184 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง เงินรายได้ 150,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 82,000.00      68,000.00      ก.ย.63

185 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ กองช่าง เงินรายได้ 15,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 15,281.64 14,718.36 ส.ค.-63

186 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63
และฟุ้งกระจายของตะกอน หมู่ท่ี 3

187 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63
และฟุ้งกระจายของตะกอน หมู่ท่ี 12

188 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฟุ้งกระจาย ม.15 กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 15

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

189 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังทะลุ กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

หมู่ท่ี 9  บ้านตากลาง

190 โครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต กองช่าง เงินรายได้ 400,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 48,000.00 352,000.00  ก.ย.63

สถานีสูบน ้าตาทิตย์ 1 , 2

(ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ า)

191 โครงการก่อสร้างถนนน ้าล้น กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 500,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ
บ้านหนองบึง  หมู่ท่ี 12   ความกว้าง 8 เมตร

ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะ จ านวน 2 แห่ง

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ 2561-2564

192 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง เงินรายได้ 426,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 426,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

 บ้านบอน  หมู่ท่ี 4    (สายทาง  รร.บ้านบอน  
 สามแยกถัง ประปา) กว้าง 5 ม.

 ยาว 158 ม. หนา 0.15 ม.

 พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.

193

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหินเหล็กไฟ  

หมู่ท่ี 18 กองช่าง เงินรายได้ 478,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 478,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

(บ้านนางบุญจันทร์ - นางแพง  บรรลุสุข) กว้าง 4 
ม. พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 16

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

194

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ   อบต. 
กระโพ กองช่าง เงินรายได้ 2,000,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 2,000,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

195 โครงการก่อสร้างถนน   คสล.บ้านอาคุณ หมู่ท่ี 5 กองช่าง เงินรายได้ 499,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 499,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(ทิศตะวันออกหนองอาคุณ)  กว้าง 4 ม.  ยาว 240
 ม.

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

196 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาคุณ หมู่ท่ี 5 กองช่าง เงินรายได้ 150,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 150,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

(แยกรอบหมู่บ้าน-เช่ือมถนนอาคุณชะมวง)กว้าง 4 

ม. หนา 0.15 ม. ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.

197 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 7  ศูนย์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 1,225,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 291,200.00 933,800.00  ก.ย.63

198 ค่าอาหารเสริม(นม)  จ านวน 8 แห่ง/13 โรงเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 2,912,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 1,690,887.32 1,221,112.68  ก.ย.63

199 คชจ.คก.ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าศพด.บ้านหนองอีด ากองการศึกษาฯ เงินรายได้ 115,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 115,000.00  ก.ย.63

200 คชจ.คก.ก่อสร้างลาน คสล.ศพด.บ้านหนองบัว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 300,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 300,000.00  ก.ย.63

201 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.กระโพ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 220,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 220,000.00  ก.ย.63

202 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.ตระมูง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 238,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 238,000.00  ก.ย.63

203 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.โนนโพ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 220,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 220,000.00  ก.ย.63

204 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.บอน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 137,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 137,000.00  ก.ย.63

205 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.หนองบัว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 260,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 260,000.00  ก.ย.63

206 คชจ.คก.ต่อเติมอาคาร ศพด.หนองอีด า กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 240,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 240,000.00  ก.ย.63

แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) 



แบบ  ผด.3 หนา้ 17

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

207 คชจ.คก.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 30,000.00 0.00  พ.ค.63

208 คชจ.คก.จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 300,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 300,000.00 0.00  เม.ย.63

209 คก.สนับสนุน คชจ.บริหารสถานศึกษา(ค่าวัสดุ) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 233,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 211,200.00    21,800.00      ก.ย.63

210 คก.สนับสนุน คชจ.บริหารสถานศึกษา (สาธารฯ) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 40,000.00      0.00  ก.ย.63

211 คชจ.คก.อบรมทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 200,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 200,000.00  ก.ย.63

212 คชจ.คก.จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 60,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 60,000.00 0.00  ก.ย.63

213 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

214 ค่าสนับสนุนจัดการเรียนการสอน/รายหัว กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 493,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 439,000.00  ก.ย.63

215 ค่าสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค  จ านวน 7 ศูนย์ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

216 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซม ศพด.) กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 20,000.00  ก.ย.63

217 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม ศพด. 7 แห่ง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 350,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 7,000.00 343,000.00  ก.ย.63

218 คชจ.คก.ประชุมผู้ปกครอง กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 20,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 14,420.00 5,580.00  ก.ย.63

219 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 55,400.00 44,600.00  ก.ย.63

220 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง ส านักปลัด เงินรายได้ 600,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 600,000.00  ก.ย.63

221 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 30,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 5,696.00 24,304.00  ก.ย.63

222

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความพึงพอใจในการ

ให้บริการประชาชน ส านักปลัด เงินรายได้

50,000        

ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 50,000.00  ก.ย.63

223 โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ส านักปลัด เงินรายได้ 40,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

224 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการแก่ อปท. ส านักปลัด เงินรายได้ 50,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 1,440.00 48,560.00  ก.ย.63

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 18

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

225 ค่าวัสดุอ่ืนๆ ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

226 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ส านักปลัด เงินรายได้ 60,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 60,000.00  ก.ย.63

227 โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการและชุมชน ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

228 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส านักปลัด เงินรายได้ 200,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 200,000.00  ก.ย.63

229 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่กลุ่มสตรี ส านักปลัด เงินรายได้ 250,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 250,000.00  ก.ย.63

230 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด   บ้านบอน ส านักปลัด เงินรายได้ 100,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 100,000.00  ก.ย.63

231 โครงการปลูกหญ้าเนเปียพืชอาหารสัตว์ ส านักปลัด เงินรายได้ 150,000      ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 150,000.00  ก.ย.63

232 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองช่าง เงินรายได้ 30,000        ต.ค.62-ก.ย.63 / 4,891.64       25,108.36      ก.ย.63

233 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลัง เงินรายได้ 30,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 22,130.00      7,870.00 ส.ค.-63 โอนเพ่ิม10,000

234 ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เงินรายได้ 500,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 269,003.00 230,997.00 ส.ค.-63

235 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เงินรายได้ 100,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 79,038.00 20,962.00 พ.ค.-63

236 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแต่ละเขตต าบลกระโพ กองช่าง เงินรายได้ 180,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 180,000.00  ก.ย.63

237 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี1
 บ้านกระโพ

กองช่าง เงินรายได้ 469,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 469,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(สายกระโพ - ศาลา) กว้าง 5.00 ม. ยาว 174.00 ม.

พ้ืนท่ี คสล.  ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 19

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

238 โครงการก่อสร้างถนน   คสล. บ้านตากลาง หมู่ท่ี
 9

กองช่าง เงินรายได้ 385,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 385,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

จ้านวน 2 ช่วง

ช่วงท่ี 1  (บ้านนายแอ็ด มาดี - บ้านนายสุข ง่าม

สง่า) กว้าง 4 ม.  ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี 
คสล. 264 ตร.ม.

ช่วงท่ี 2  (บ้านนายสุข  ง่ามสง่า - บ้านนางสันทา  
แสนกล้า ) กว้าง 3 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. 

พ้ืนท่ี คสล. 501 ตร.ม.
239 โครงการก่อสร้างถนน   คสล.  บ้านหนองบัว   

หมู่ท่ี 14
กองช่าง เงินรายได้ 282,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 282,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(สายทางบ้านนายจันทา  มาดี -บ้านนางค า ) กว้าง
 3 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. ไม่

น้อยกว่า 540.00 ตร.ม
240 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบึงหมู่12 กองช่าง เงินรายได้ 499,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 499,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

(สามแยกปู่ตา - แยกบ้านผู้ใหญ่) กว้าง 4 ม. ยาว 
230.ม.  หนา0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 

920.00 ตร.ม.
241 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านภูดิน  หมู่ท่ี15 กองช่าง เงินรายได้ 491,000 ต.ค. 60 - ก.ย..61 / 0.00 491,000.00  ก.ย.63 กันเงินฯ

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 910.00 ตร.ม.

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563



แบบ  ผด.3 หนา้ 20

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

242 โครงการซ่อมแซมถนน   คสล.  บ้านหินเหล็กไฟ 
 หมู่ท่ี 18

กองช่าง เงินรายได้ 147,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 147,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

 กว้าง 5 ม. ยาว 46. ม.  หนา 0.15 ม.

 พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 230.00 ตร.ม

243 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง เงินรายได้ 109,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 109,000.00  ก.ย.63 กนัเงินฯ

 บ้านบอน  หมู่ท่ี 4  (สายบ้านบอน - อาคุณ)

กว้าง 5 ม. ยาว 40. ม.  หนา 0.15 ม.

พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

244 อุดหนุน สพฐ. สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 5,600,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 1,346,000.00 4,254,000.00 พ.ย.-60

245 คชจ.คก.อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเด็กปฐมวัย กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 39,660.00 340.00 ส.ค.-61

246 คชจ.คก.ค่ายเยาวชน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 277,500 ต.ค.62-ก.ย.63 / 277,500.00 0.00 ส.ค.-61 โอนคร้ังท่ี12

247 คชจ.คก.ค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

248 คชจ.คก.ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน



แบบ  ผด.3 หนา้ 21

 งวดที ่1  (ตลุาคม  -  มีนาคม )

 งวดที ่2  (เมษายน  -  มิถนุายน)

 งวดที ่3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ชว่งเวลาทีต่อ้งเริม่ เบกิจา่ยแลว้ คงเหลอื ก าหนดสง่มอบ หมายเหตุ

เจา้ของเงิน จดัหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งานงวดสดุทา้ย

249 อุดหนุนสถานศึกษา สพฐ. ศักยภาพด้านกีฬานักเรียน กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 300,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 300,000.00  ก.ย.63

250 อุดหนุนสถานศึกษา สพฐ. สนับสนุนค่ายพักแรมลูกเสือ กองการศึกษาฯ เงินรายได้ 40,000 ต.ค.62-ก.ย.63 / 0.00 40,000.00  ก.ย.63

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ี /ผู้จัดท า

        นายสิทธิชัย  ธรรมวงศ์

        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

            ตรวจถูกต้อง    ตรวจถูกต้อง      ตรวจถูกต้อง

ลงช่ือ......................................

      นางชุตินันท์  จันทร์หอม

        ลงช่ือ..................................... ลงช่ือ..........................................

                  นายดิศพงษ์  นับวันดี

  ผู้อ านวยการกองคลัง

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ

           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                  ผู้อ านวยการกองคลัง

                  นายดิศพงษ์  นับวันดี

                     นางชุตินันท์  จันทร์หอม

แหลง่เงิน จ านวน(บาท)
ผลการด าเนินงาน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดัหาพสัด ุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกระโพ  อ าเภอทา่ตมู  จงัหวดัสรุนิทร ์

ขอ้มลู  ณ   วนัที ่  1  ตลุาคม   2563

ล าดบัที่ รายการ/จ านวน  (หน่วย) 

ลงช่ือ..........................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี/ผู้ตรวจสอบ



        หมายเหตุ

ขั นตอนท่ี 1  หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง การก าหนดรูปแบบ การก าหนดราคากลาง และอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ถึงข้ันตอนการอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง

ขั นตอนท่ี 2  หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันตอนหลังการอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั นตอนท่ี 3  หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั นตอนท่ี 4  หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันตอนท่ีมีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั นตอนท่ี 5  หมายถึง ผลการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยท้ังหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
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