
แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

1 รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,500,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        206,833.21      1,293,166.79

2 ค่าใชจ้่ายในการอบรมประชุมสัมมนาการใชบ้งัคบัผงัเมืองรวม
จงัหวดัตาก   (ค่าเบี9ยเลี9ยง ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื�องดื�ม  ค่า
จดัดอกไมใ้นพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าพาหนะ 
ค่าจา้งจดัสถานที�  ค่าปัจจยัไทยธรรม ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการใช้
และการตกแต่งสถานที�ฝึกอบรม ค่าเช่าที�พกั ค่าวสัดุสาํนกังาน  
ค่าเครื�องเขียนและอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจดัทาํเอกสาร
แจกผูเ้ขา้อบรม  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าติดติอสื�อสาร 
ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที� และค่าใชจ้่ายอื�นที�จาํเป็น)

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 1-28 ก.พ. 60        306,600.00           93,400.00

3 ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาความรู้บุคลากรสาํนกัการช่าง   (ค่า
เบี9ยเลี9ยง ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื�องดื�ม  ค่าจดัดอกไมใ้นพิธี
เปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าพาหนะ ค่าจา้งจดัสถานที�  ค่า
ปัจจยัไทยธรรม ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานที�
ฝึกอบรม ค่าเช่าที�พกั ค่าวสัดุสาํนกังาน  ค่าเครื�องเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจดัทาํเอกสารแจกผูเ้ขา้อบรม  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าติดติอสื�อสาร ค่าศึกษาดูงาน
นอกสถานที� และค่าใชจ้่ายอื�นที�จาํเป็น)

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       646,000.00 1-30 เม.ย. 60         646,000.00

4 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยส์ิน สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    6,000,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60     2,650,690.24      3,349,309.76

5 วสัดุสาํนกังาน สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       336,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        135,142.00         200,858.00

6 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        226,640.00         173,360.00 โอนเพิ�ม  5/60 200,000.-

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

ผด3-งวดที 1  หนา้ 1 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

7 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    4,700,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60     2,535,096.00      2,164,904.00

8 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           20,000.00

9 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       600,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        473,580.00         126,420.00

10 วสัดุสาํรวจ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         30,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           30,000.00

11 จดัซื9อโต๊ะพบัเอนกประสงค ์(แบบสี�เหลี�ยมผืนผา้)  จาํนวน  20  
ตวั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         56,000.00 1-31 ต.ค.59           56,000.00

12 จดัซื9อโต๊ะพบัเอนกประสงค ์(แบบโต๊ะกลมขาพบั) จาํนวน  20  
ตวั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       112,000.00 1-31 ต.ค.59         112,000.00

13 จดัซื9อเกา้อี9แบบบุนวม หุม้ดว้ยหนงัเทียมอย่างหนา  จาํนวน  100 
ตวั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         60,000.00 1-31 ต.ค.59           60,000.00

14 จดัซื9อเกา้อี9พลาสติกแบบมีพนกัพิง(ไม่มีที�ทา้วแขน)  วสัดุ
พลาสติกเกรด A จาํนวน  300 ตวั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         75,000.00 1-31 ต.ค.59           75,000.00

15 จดัซื9อเครื�องปรับอากาศชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาดไม่ตํ�ากว่า 18,000  BTU  พร้อมติดตั9ง  จาํนวน  1  เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         23,000.00 1-31 ม.ค.60          23,000.00                         -   

16 จดัซื9อเตน้ท ์ ขนาดความกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ความสูงไม่
นอ้ยกว่า 2.15 เมตร  จาํนวน 10 หลงั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       130,000.00 1-31 ต.ค.59        129,700.00                 300.00

17 จดัซื9อเต็นทโ์ดม หรือทรงเซ็นจรี�   จาํนวน 1  หลงั สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       200,000.00 1-31 ต.ค.59         200,000.00

18 จดัซื9อผา้เตน้ท ์ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จาํนวน  8 ผืน สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       100,000.00 1-30 เม.ย. 60         100,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 100,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 2 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

19 จดัซื9อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรความ
จุกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,900 ซีซี ชนิดขบัเคลื�อน 4 ลอ้ เกยีรออ
โต ้แบบดบัเบิ9ลแค็บ 4 ประตู   จาํนวน  1  คนั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,050,000.00 1-31 ต.ค.59     1,018,000.00           32,000.00

20 จดัซื9อเครื�องสูบนํ9า ขนาดท่อดูด 8 นิ9ว-ท่อส่ง 8 นิ9ว ชนิดขบัดว้ย
เครื�องยนตด์ีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ   จาํนวน   2   เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       800,000.00 1-31 ต.ค.59         800,000.00

21 จดัซื9อเครื�องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต ์ VHF/FM ขนาดกาํลงัส่ง
ไม่ตํ�ากว่า 25 วตัต ์(แบบสังเคราะหค์วามถี�ประเภท 2)   จาํนวน  2 
 เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         48,000.00 1-30 พ.ย.59          39,000.00             9,000.00

22 จดัซื9อเครื�องรับส่งวิทยุ  VHF/FM  = ชนิดมือถือ ขนาด กาํลงัส่ง
ไม่นอ้ยกว่า 5 วตัต ์  จาํนวน  10  เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       120,000.00 1-31 ต.ค.59          75,000.00           45,000.00

23 จดัซื9อกลอ้งวงจรปิด (CCTV)    จาํนวน  1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 1-31 ต.ค.59         400,000.00

24 จดัซื9อระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ติดตั9งบริเวณถนนเลียบริม
แม่นํ9าปิง จาํนวน  1 ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    2,000,000.00 1-30 เม.ย. 60      2,000,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 
200,000.-(ตั9งจ่าย
รายการใหม่)

25 จดัซื9อโทรทศัน ์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ9ว     จาํนวน  3 
เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         51,000.00 1-31 ต.ค.59          48,000.00             3,000.00

26 จดัซื9อกลอ้งถ่ายรูป Digital Copact     จาํนวน  2  เครื�อง สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         10,000.00 1-31 ธ.ค.59           10,000.00

27 จดัซื9อกลอ้งถ่ายรูป Digital  pro     จาํนวน  1  เครื�อง สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         28,000.00 1-31 ธ.ค.59           28,000.00

28 จดัซื9อเครื�องตดัหญา้แบบสะพายบ่าแบบขอ้แข็ง    จาํนวน 8 เครื�อง สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         76,000.00 1-31 ต.ค.59          76,000.00                         -   

29 กลอ้งสาํรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station)     จาํนวน  1  
ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 1-30 พ.ย.59         400,000.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 3 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

30 จดัซื9อเครื�องหาพิกดัดว้ยสัญญาณดาวเทียม GPS ชนิดจอสีมีแผน
ที�ประเทศไทย เข็มทิศและวดัความสูง      จาํนวน  2  เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         60,000.00 1-30 พ.ย.59           60,000.00

31 จดัซื9อเครื�องพิมพ ์ชนิดเลเซอร์สี แบบรองรับการพิมพผ์่านระบบ
 Network     จาํนวน  1  เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       230,000.00 1-31 ต.ค.59         230,000.00

32 จดัซื9อโดรนบงัคบัวิทยุถ่ายภาพมุมสูงพร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       200,000.00 1-30 เม.ย. 60         200,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 200,000.-
  (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

33 ค่ากอ่สร้างอาคารจาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ด สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,900,000.00 1-28 ก.พ. 60      1,900,000.00

34 ค่ากอ่สร้างอาคารเอนกประสงคพ์ร้อมรั9 ว สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,000,000.00 1-28 ก.พ.60      1,000,000.00

35 วสัดุกอ่สร้าง สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,000,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        295,317.00         704,683.00

36 วสัดุเชื9อเพลิงและหล่อลื�น สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ  18,466,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60     9,111,470.36      9,354,529.64 โอนเพิ�ม 3/60 
400,000.-โอนเพิ�ม 4/60
 1,026,000

37 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขา้มหว้ยอุม้ผาง บา้นแปโด
ทะ ตาํบลอุม้ผาง เชื�อม ตาํบลโมโกร อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    3,200,000.00 1-31 ต.ค.59      3,200,000.00

38 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขา้มลาํหว้ย  บา้นทีจอซี 
ตาํบลแม่จนั เชื�อม ตาํบลหนองหลวง อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,200,000.00 1-31 ต.ค.59      1,200,000.00

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 4 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นหินโคว้ บา้น
หนองงิ9ว ตาํบลตากตก เชื�อม ตาํบลทุ่งกระเชาะ อาํเภอบา้นตาก  
จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       945,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59        945,000.00                         -   โอนลด 6/60 55,000.-

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองปลาไหล ตาํบล
เชียงทอง เชื�อม ตาํบลนาโบสถ ์อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       950,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         950,000.00 โอนลด 6/60 41,000.-

41 กอ่สร้างแพโป๊ะ ขนาดพื9นที�ใชส้อย 8.00 x 27.00 เมตรจาํนวน  4
 ทุ่นลอย

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       900,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         900,000.00

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี�ยงเมือง บา้นแม่กลอง 
ตาํบลแม่กลอง เชื�อม  ตาํบลอุง้ผาง อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       270,000.00 1-31 ต.ค.59        270,000.00                         -   โอนลด 6/60 30,000.-

43 กอ่สร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 5 ตาํบลหนองบวั
เหนือ  อาํเภอเมืองตาก เชื�อม หมู่ที� 1 ตาํบลตากตก อาํเภอบา้นตาก
  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       599,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         599,000.00 โอนลด 6/60 1,000.-

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที� 7 บา้นนํ9าดิบ 
ตาํบลสมอโคน อาํเภอบา้นตาก  เชื�อม  ตาํบลโป่งแดง อาํเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       470,000.00 1-31 ต.ค.59        470,000.00                         -   โอนลด 6/60 30,000.-

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที� 6  ตาํบลแม่ทอ้ 
อาํเภอเมืองตาก  เชื�อม  บา้นผาผึ9ง ตาํบลนาโบสถ ์ อาํเภอวงัเจา้ 
จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       590,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59        590,000.00                         -   โอนลด 6/60 10,000.-

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางหมู่ที� 7 บา้นท่า
ทองแดง ตาํบลนาโบสถ ์เชื�อมต่อ บา้นผาผึ9ง ตาํบลเชียงทอง 
อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       500,000.00 1-31 ต.ค59         500,000.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 5 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที�ตก.ถ 1-0038 บา้น
แม่ตาวสันแป่-บา้นหว้ยม่วง อาํเภอแม่สอด จวัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       800,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         800,000.00 โอนลด 6/60 90,000.-

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สวนสาธารณะกลางนํ9าเฉลิม
พระเกยีรติประจาํอาํเภอพบพระ หมู่ที� 4 ตาํบลคีรีราษฎร์ อาํเภอ
พบพระ จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       735,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59        735,000.00                         -   โอนลด 6/60 265,000.-

49 กอ่สร้างผิวทางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต สายทางที� ตก.ถ 1-0037 
บา้นลานขวาง-บา้นเด่นมะขาม อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,914,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,914,000.00 โอนลด 6/60 70,000.-

50 กอ่สร้างรางระบายนํ9า เขตเทศบาลตาํบลอุม้ผาง เชื�อม เขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอุม้ผาง อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       288,000.00 1-31 ต.ค59         288,000.00 โอนลด 6/60 112,000.-

51 ติดตั9งระบบโซล่าเซลล ์แผงโซล่าเซลล ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 
วตัต ์ชุดเสาสูง 6 เมตร ตาํบลแม่สอง อาํเภอท่าสองยาง  จงัหวดั
ตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       248,000.00 1-31 ต.ค59        248,000.00                         -   โอนลด 6/60 2,000.-

52 ติดตั9งระบบโซล่าเซลล ์แผงโซล่าเซลล ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 
วตัต ์ชุดเสาสูง 6 เมตร ตาํบลแม่วะหลวงอาํเภอท่าสองยาง  
จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       496,000.00 1-31 ต.ค.59        496,000.00                         -   โอนลด 6/60 4,000.-

53 โครงการถนนปลอดภยั ติดตั9งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดความสูงเสา 9 
เมตร สายทางที� ตก.ถ 1-0011 บา้นวงัหวาย อาํเภอสามเงา-บา้น
ยางโองนํ9า อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       498,000.00 1-31 ต.ค59        498,000.00                         -   

54 โครงการถนนปลอดภยั ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์แผงโซล่า
เซล ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 วตัต ์ชุดเสาสูง 6 เมตร สายทางที� ตก.ถ
 1-0029 บา้นตน้ผึ9ง-บา้นตีนธาตุ อาํเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       496,000.00 1-31 ต.ค59        496,000.00                         -   โอนลด 6/60 4,000.-

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 6 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

55 โครงการถนนปลอดภยั ติดตั9งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดความสูงเสา 9 
เมตร สายทางที� ตก.ถ 1-0028 บา้นแม่ละเมา -บา้นปางส้าน 
อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,000.00 1-31 ต.ค59        495,000.00                         -   

56 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์แผงโซล่าเซล ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
100 วตัต ์ชุดเสาสูง 6 เมตร สายทางที� ตก.ถ 1-0018 บา้นคีรีนอ้ย-
บา้นทรัพยอ์นนัต ์ตาํบลช่องแคบ อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       248,000.00 1-31 ต.ค59        248,000.00                         -   โอนลด 6/60 2,000.-

57 โครงการติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์แผงโซล่าเซล ์ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 100 วตัต ์ชุดเสาสูง 6 เมตร สายทางที� ตก.ถ 1-0017 
บา้นตลาดรวมไทย-บา้นผากระเจอ้ ตาํบลรวมไทยพฒันา อาํเภอ
พบพระ จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       248,000.00 1-31 ต.ค59        248,000.00                         -   โอนลด 6/60 2,000.-

58 โครงการถนนปลอดภยั  ติดตั9งไฟฟ้าแสงสว่างฯ  สายทางที� ตก.ถ
 1-0013  บา้นดงลาน  - บา้นวงัหมนั อาํดภอสามเงา  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       499,000.00 1-31 ต.ค59        499,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

59 โครงการถนนปลอดภยั  ติดตั9งไฟฟ้าแสงสว่างฯ  พร้อม
เครื�องหมายจราจร สายทางเทศบาลเมืองตาด เชื�อม หมู่ที� 9 
ตาํบลนํ9ารึม  อาํเภอเมืองตาก  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       499,000.00 1-31 ต.ค59        499,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

60 กอ่สร้างท่อเหลี�ยมระบายนํ9า (Box Culvert) สายทางที� ตก.ถ 
1-0002 บา้นหนองปรือ- บา้นวงัเจา้ (อาํเภอเมืองตาก -อาํเภอวงั
เจา้)   จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       611,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         611,000.00 โอนลด 6/60 16,000.-

61 กอ่สร้างท่อเหลี�ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางที� ตก.ถ 1-0027 
บา้นแม่กืpดสามท่า-บา้นสันป่าไร่  อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       362,000.00 1-31 ต.ค.59        362,000.00                         -   โอนลด 6/60 14,000.-ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 7 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

62 ขุดสระเกบ็กกันํ9าสาธารณะ(แกม้ลิง) หมู่ที� 3 บา้นเดลอคี ตาํบล
หนองหลวง อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       349,000.00 1-31 ต.ค.59        349,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

63 ขุดสระเกบ็กกันํ9าสาธารณะ(แกม้ลิง) หมู่ที� 2 บา้นเซอทะ ตาํบล
หนองหลวง อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       339,000.00 1-31 ต.ค.59        339,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

64 ขุดสระเกบ็กกันํ9าสาธารณะ(แกม้ลิง) หมู่ที� 1 บา้นหนองหลวง 
ตาํบลหนองหลวง อาํเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       360,000.00 1-31 ต.ค.59        360,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตาํบลแม่กุ หมู่ที� 8 
บา้นแม่กุเหนือ เชื�อมต่อ อบต.แม่กุ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       486,000.00 1-30 เม.ย. 60         486,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 486,000.-
  (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

66 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที� 8 ตาํบลช่องแคบ เชื�อมต่อ
 บา้นเกษตรพฒันา ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       498,000.00 1-30 เม.ย. 60         498,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 498,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

67 ขุดสระกกัเกบ็นํ9าหมู่ที� 3  ตาํบลแม่อุสุ อาํเภอท่าสองยาง  จ.ตาก สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 1-30 เม.ย. 60         400,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 
400,000.-(ตั9งจ่าย
รายการใหม่)

68 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ (Solorcell) ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื9นที�ตาํบลแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,000.00 1-30 เม.ย. 60         495,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 495,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

69 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ (Solorcell) ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื9นที�ตาํบลท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,000.00 1-30 เม.ย. 60         495,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 495,000.-
  (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

ผด3-งวดที 1  หนา้ 8 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

70 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ (Solorcell) ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื9นที�ตาํบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,001.00 1-30 เม.ย. 61         495,001.00 โอนเพิ�ม 6/60 495,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

71 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ (Solorcell) ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื9นที�ตาํบลแม่ตา้น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,002.00 1-30 เม.ย. 62         495,002.00 โอนเพิ�ม 6/60 495,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

72 ติดตั9งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล ์ (Solorcell) ไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื9นที�ตาํบลแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       495,003.00 1-30 เม.ย. 63         495,003.00 โอนเพิ�ม 6/60 495,000.-
 (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

73 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที� ตก.ถ 1-0007 
ทางเขา้บา้นนํ9าดิบ อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก-อาํเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,950,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,950,000.00

74 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที� ตก.ถ 1-0008 
บา้นสระทอง อาํเภอบา้นตาก-บา้นสามไร่ อาํเภอเมืองตาก 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,815,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,815,000.00 โอนลด 6/60 177,000.-

75 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที� ตก.ถ 1-0010 
บา้นยางโองนํ9า อาํเภอบา้นตาก-บา้นวงัหวาย อาํเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,814,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,814,000.00 โอนลด 6/60 126,000.-

ผด3-งวดที 1  หนา้ 9 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

76 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที� ตก.ถ 1-0011 
บา้นวงัหวาย  อาํเภอสามเงา-บา้นยางโองนํ9า อาํเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,853,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,853,000.00 โอนลด 6/60 145,000.-

77 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0012 บา้นวงัหวาย -บา้นสามเงา อาํเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,880,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,880,000.00 โอนลด 6/60 95,000.-

78 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที� ตก.ถ 1-0013 
บา้นดงลาน-บา้นวงัหมนั อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,809,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,809,000.00 โอนลด 6/60 186,000.-

79 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0014 บา้นวงัไคร้ -บา้นสองแคว อาํเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,865,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,865,000.00 โอนลด 6/60 57,000.-

80 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0015 บา้นมอเกอร์ยาง -บา้น ยะพอ อาํเภอพบพระ 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,590,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,590,000.00 โอนลด 6/60 394,000.-

81 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0018 บา้นคีรีนอ้ย -บา้นทรัพยอ์นนัต ์ อาํเภอพบ
พระ จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,835,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,835,000.00 โอนลด 6/60 56,000.-

82 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมกอ่สร้างระบบระบายนํ9า สายทางที� ตก.ถ 1-0019 บา้นแม่
กุหลวง -บา้นผารู  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,628,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,628,000.00 โอนลด 6/60 313,000.-

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 10 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

83 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0020 บา้นใหม่แม่โกนเกน -บา้นหว้ยผกัหละ  
อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,695,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,695,000.00 โอนลด 6/60 205,000.-

84 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0021 บา้นแม่กุ -บา้นแม่ตาว  อาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,515,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,515,000.00 โอนลด 6/60 420,000.-

85 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0022 บา้นหว้ยม่วง -บา้นแม่ตาวสันโรงเรียน  
อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,748,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,748,000.00 โอนลด 6/60 185,000.-

86 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางที� ตก.ถ 1-0023 บา้นแม่กุใหม่ท่าซุง -บา้นแม่ตาวกลาง  
อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,740,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,740,000.00 โอนลด 6/60 193,000.-

87 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0024
 บา้นแม่ตาวริมเมย-บา้นปากหว้ยแม่ปะ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,602,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,602,000.00 โอนลด 6/60 333,000.-

88 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
สายทางที� ตก.ถ 1-0027 บา้นแม่กืpดสามท่า-บา้นสันป่าไร่ อาํเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,780,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59     1,780,000.00                         -   โอนลด 6/60 209,000.-

89 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0029
 บา้นตน้ผึ9ง-บา้นตีนธาตุ อาํเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,990,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59     1,990,000.00                         -   โอนลด 6/60 2,000.-

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 11 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

90 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
สายทางที� ตก.ถ 1-0032 บา้นแม่ระมาดนอ้ย-บา้นทุ่งมะขามป้อม 
 อาํเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,810,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59     1,810,000.00                         -   โอนลด 6/60 185,000.-

91 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0002
 บา้นหนองปรือ-บา้นวงัเจา้ อาํเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,847,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,847,000.00 โอนลด 6/60 120,000.-

92 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0004
 บา้นคลองขยางโพรง-บา้นมาบป่าแฝก อาํเภอเมืองตาก จงัหวดั
ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,860,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59      1,860,000.00 โอนลด 6/60 120,000.-

93 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ทาง  ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที� 6 ตาํบลวงัหิน อาํเภอ
เมืองตาก  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       239,000.00 1-31 ต.ค.59        239,000.00                         -   

94 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0033
 บา้นหว้ยกะโหลก-บา้นแม่กืpด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       848,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59        848,000.00                         -   โอนลด 6/60 40,000.-

95 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลทต์ิก คอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ฯสายทางที� ตก.ถ 1-0001
 บา้นตะเคียนดว้น-บา้นสบยม อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       868,000.00 15 ต.ค.-15 พ.ย.59         868,000.00 โอนลด 6/60 32,000.-

96 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางบา้นสมบูรณ์ทรัพย ์ตาํบลช่องแคบ เชื�อม 
บา้นคีรีนอ้ย ตาํบลรวมไทยพฒันา  อาํเภอพบพระ  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       324,000.00 1-31 ต.ค.59        324,000.00                         -   โอนลด 6/60 174,000.-

ผด3-งวดที 1  หนา้ 12 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทางบา้นซอโอ หมู่ที� 2 ตาํบลช่องแคบ เชื�อม บา้น
เกษตรพฒันา หมู่ที� 8  ตาํบลพบพระ  อาํเภอพบพระ  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       348,000.00 1-31 ต.ค.59        324,000.00           24,000.00 โอนลด 6/60 150,000.-

98 ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางหมู่ที�
 9 ตาํบลนํ9ารึม เชื�อม เขตเทศบาลเมืองตากอาํเภอเมืองตาก  
จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       186,000.00 1-31 ต.ค.59        186,000.00                         -   

99 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ทางหมู่ที� 3บา้นบ่อไมห้วา้  ตาํบลนํ9ารึม เชื�อม ตาํบลไมง้าม อาํเภอ
เมืองตาก  จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       398,000.00 1-31 ต.ค.59        398,000.00                         -   โอนลด 6/60 15,000.-

100 ปรับปรุงท่อส่งนํ9าบา้นแม่พะยวบ ตาํบลเกาะตะเภา   อาํเภอบา้น
ตาก จงัหวดัตากฯ

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,148,000.00 1-31 ต.ค.59     1,148,000.00                         -   โอนลด 6/60 102,000.-

101 ขุดลอกอ่างเกบ็นํ9า หมู่ที� 3 บา้นหว้ยพลู ตาํบลแม่ละเมา อาํเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       345,000.00 1-31 ต.ค.59         345,000.00

102 ขุดลอกคลอง หมู่ที� 14 บา้นใหม่เจริญธรรม ตาํบลโป่งแดง อาํเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       298,000.00 1-31 ต.ค.59        298,000.00                         -   โอนลด 6/60 191,000.-

103 ขุดลอกคลอง หมู่ที� 3 บา้นสะแกเครือ  ตาํบลวงัประจบ อาํเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       301,000.00 1-30 ต.ค.59         301,000.00 โอนลด 6/60 192,000.-

104 ขุดลอกคลองบา้นดงยาง ตาํบลทุ่งกระเชาะ อาํเภอบา้นตาก 
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       303,000.00 1-30 ต.ค.59        303,000.00                         -   โอนลด 6/60 194,000.-

105 ขุดลอกคลองแม่ระวาน  หมู่ที� 5 บา้นแม่ระวาน ตาํบลยกกระบตัร
  อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       499,000.00 1-30 ต.ค.59        499,000.00                         -   โอนลด 6/60 1,000.-

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ ลงชื�อ..........................................................ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 13 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

106 ขุดลอกคลองสบยม  หมู่ที� 5-9  ตาํบลเชียงทอง เชื�อม หมู่ที� 1 
ตาํบลประดาง   อาํเภอวงัเจา้  จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       303,000.00 1-30 ต.ค.59        303,000.00                         -   โอนลด 6/60 194,000.-

107 ขุดลอกคลอง  หมู่ที� 6 บา้นนํ9าโจน  ตาํบลวงัหิน อาํเภอเมืองตาก  
จงัหวดัตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       497,000.00 1-30 ต.ค.59         497,000.00 ยกเลกิโครงการ

108 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    2,000,000.00 1-30 เม.ย. 63      2,000,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 
2,000,000.-  (ตั9งจ่าย
รายการใหม่)

109 ปรับปรุงถนนและรางระบายนํ9า สายทางที� ตก.ถ 1-0036 เทศบาล
เมืองตาก -หมู่ที� 1 ต.ไมง้าม อ.เมืองตาก จ.ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       400,000.00 1-30 เม.ย. 63         400,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 400,000.-
  (ตั9งจ่ายรายการใหม่)

110 ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       200,000.00 พ.ย. 59-เม.ย.60          42,085.50         157,914.50

111 ค่าใชจ้่ายในการเสริมเสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       250,000.00 พ.ย.-ส.ค.60         250,000.00

112 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         100,000.00

113 จดัซื9อสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน ชนิด  LED       จาํนวน 1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         40,000.00 1-31 ต.ค.59          39,500.00                 500.00

101 จดัซื9อวินซ์มอเตอร์ไฟฟ้า จาํนวน 1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         50,000.00 1-31 ต.ค.59          44,500.00             5,500.00

102 จดัซื9อเครื�องรับส่งวิทยุชนิดประจาํที�   VHF/FM   ขนาดกาํลงัส่ง
ไม่ตํ�ากว่า  60 วตัต ์ แบบสังเคราะหค์วามถี�ประเภท  2  จาํนวน  1  
เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         30,000.00 1-30 พ.ย.59          25,000.00             5,000.00

103 จดัซื9อเครื�องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต ์ VHF/FM  ขนาดกาํลงัส่ง
ไม่ตํ�ากว่า  60 วตัต ์ แบบสังเคราะหค์วามถี�ประเภท  2  จาํนวน  1  
เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         24,000.00 1-30 พ.ย.59          19,500.00             4,500.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 14 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

104 ค่าจดัซื9อแผงรับส่งสัญญาณวิทยุ แบบโฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก ฯ
 จาํนวน 1 ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         45,000.00 1-30 พ.ย.59          44,500.00                 500.00

105 ค่าจดัซื9ออุปกรณ์ทวนสัญญาณวิทยุสื�อสาร (REPEATER) พร้อม
แผงรับ-ส่งสัญญาณ ฯ            จาํนวน 1 ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       220,000.00 1-30 พ.ย.59        218,500.00             1,500.00

106 จดัซื9อระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV)        จาํนวน 1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       175,000.00 1-30 พ.ย.59         175,000.00

107 จดัซื9อชุดไฟฟ้าส่องสว่างบอลลูนไลท ์ จาํนวน 1 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       100,000.00 1-30 พ.ย.59          98,500.00             1,500.00

108 จดัซื9อกลอ้งบนัทึกวีดีโอแบบติดตามตวั (Action Camera) จาํนวน
 2 เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         30,000.00 1-31 ธ.ค.59          30,000.00                         -   

109 จดัซื9อชุดออกซิเจนพกพา ขนาด 425 ลิตร               จาํนวน 2 
เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ         15,000.00 1-31 ธ.ค.59          15,000.00                         -   

110 จดัซื9ออุปกรณ์เครื�องช่วยหายใจบรรจุอากาศแบบพกพา 
(Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA)     จาํนวน  4 ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       390,000.00 1-30 พ.ย.59         390,000.00

111 จดัซื9อเครื�องอดัอากาศสาํหรับชุดเครื�องช่วยหายใจแบบอากาศอดั 
 จาํนวน  1 เครื�อง

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       300,000.00 1-30 พ.ย.59        218,500.00           81,500.00

112 จดัซื9อชุดดบัเพลิงชนิดป้องกนัความร้อน จาํนวน 4 ชุด สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       600,000.00 1-30 พ.ย.59        376,000.00         224,000.00

113 จดัซื9ออุปรณ์กูภ้ยัทางสูงสาํหรับใชใ้นภารกจิของศูนยป์้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 1 ชุด

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ       500,000.00 1-30 ธ.ค.59        498,000.00             2,000.00

114 ปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยว นํ9าตกธารารักษ ์ต.มหาวนั อ.แม่สอด จ.
ตาก

สาํนกัการช่าง เงินงบประมาณ    1,000,000.00 1-30 เม.ย. 63      1,000,000.00 โอนเพิ�ม 6/60 
1,000,000.- (ตั9งจ่าย
รายการใหม่)

115 รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            4,800.00           45,200.00

116 ค่าบาํรุงหรือซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ ์และทรัพยส์ินอื�น ๆ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            9,700.00           40,300.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 15 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
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หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

117 วสัดุสาํนกังาน กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ค.60          57,389.38           42,610.62

118 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ           5,000.00 ต.ค.59-เม.ย.60             5,000.00

119 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 ต.ค.59-เม.ย.60        116,490.00           83,510.00

120 จดัซื9อชุดรับแขก จาํนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         15,000.00 1-31 ต.ค. 59           15,000.00

121 จดัซื9อกลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอลพร้อมเลนส์           จาํนวน 1 
เครื�อง

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         35,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59           35,000.00

122 จดัซื9อเครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับงานประมวลผล แบบที� 2  จอ
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ9ว  จาํนวน 1 เครื�อง

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         29,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59           29,000.00

123 จดัซื9อเครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด  LED  สี  แบบ  Network   
จาํนวน  1 เครื�อง

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         12,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59           12,000.00

124 จดัซื9อเครื�องสาํรองไฟฟ้า  ขนาด  1  kVA  จาํนวน  1  เครื�อง กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ           5,800.00 ต.ค.-ธ.ค.59             5,800.00

125 ค่าใชจ้่ายการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         20,000.00 ธ.ค.59-ม.ค.60           20,000.00 โอนลด 3/60 400,000.-
โอนลด 4/60 
1,476,000.-

126 ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาการจดัการศึกษาเพื�อพฒันา
ทอ้งถิ�น

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-31 ม.ค.60          74,630.00           25,370.00

127 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 1-31 ก.ค.59         250,000.00

128 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเขา้ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด  เนตรนารี  
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-31 ต.ค.59         100,000.00

129 ค่าใชจ้่ายในการจดัฝึกอบรมพฒันาดา้นเศรษฐกจิพอเพียง กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       605,000.00 1-31 ต.ค.59        603,900.00             1,100.00

130 ค่าใชจ้่ายในการจดัฝึกอบรมพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-3 มี.ค.59         100,000.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 16 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

131 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-30 พ.ย.59          99,315.00                 685.00

132 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที�ของนกัเรียน

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       665,000.00 1-31 พ.ค.60        664,900.00                 100.00 โอนเพิ�ม 3/60 400,000.-

133 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
อาชีพ

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-30 เม.ย.60         100,000.00

134 รายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            1,395.31         298,604.69

135 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการออกกาํลงักาย กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          18,000.00           32,000.00

136 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมการบริหารและการใหบ้ริการสนามกฬีา กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 มิ.ย.-ส.ค.59         100,000.00

137 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมทกัษะการเล่นกฬีาขั9นพื9นฐาน กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ก.พ.-มิ.ย.60         100,000.00

138 ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักฬีา - กรีฑาระดบัอาํเภอ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       680,000.00 ต.ค.59-ก.พ.60         680,000.00 โอนลด 4/60 300,000.-

139 ค่าใชจ้่ายในการส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีา อบจ.สัมพนัธ์เกมส์
  17  จงัหวดัภาคเหนือ

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         300,000.00

140 ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักฬีา  โดยเป็นเจา้ภาพหรือร่วมกบัองคก์ร
อื�นหรือส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนัในนาม  อบจ.ตาก  หรือในนาม
จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        143,820.00         106,180.00

141 ค่าใชจ้่ายการแข่งขนักฬีา อบจ.ตากคพั กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ    1,430,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        569,466.00         860,534.00

142 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมกจิกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติแกผู่ท้าํ
ชื�อเสียงผูใ้หก้ารสนบัสนุนหรือ  ทาํประโยชนด์า้นกฬีาของ
จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           50,000.00

143 ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละทรัพยส์ิน กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        214,071.00         185,929.00 โอนเพิ�ม 5/60 200,000.-

ผด3-งวดที 1  หนา้ 17 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
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หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

144 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         65,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          15,870.00           49,130.00

145 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         70,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          19,145.00           50,855.00

146 วสัดุกอ่สร้าง กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          21,035.00           78,965.00

147 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          10,900.00           89,100.00

148 วสัดุเชื9อเพลิงและหล่อลื�น กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          47,421.20         252,578.80

149 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          71,080.00           78,920.00

150 วสัดุการเกษตร กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       500,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        198,673.00         301,327.00 โอนเพิ�ม 5/60 200,000.-

151 วสัดุกฬีา กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          58,380.00           41,620.00

152 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาํหรับเป็นที�จอดรถภายใน
สนามกฬีา จาํนวน 3 แห่ง

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ    1,000,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60      1,000,000.00

153 ค่าติดตั9งพื9นยางสังเคราะหเ์คลือบดว้ยสารอะคลิลิกพร้อมตีเส้น
สนามตามแบบมาตรฐานสนามกฬีาฟุตซอล

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       680,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60         680,000.00

154 ค่าติดตั9งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามกฬีาเทนนิส  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตากฯ

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ    1,300,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60     1,000,000.00         300,000.00

155 ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั9งหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ 
จาํนวน  1 จุด

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ    1,900,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60      1,900,000.00

156 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสนามกฬีาฟุตบอล 1 กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60         300,000.00

157 ค่าปรับปรุงสนามกฬีาวูด๊บอลโดยการปูหญา้นวลนอ้ย กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       455,000.00 ต.ค.59-มี.ค.60        454,000.00             1,000.00

158 ค่าใชจ้่ายในการจดังานราชพิธี  งานรัฐพิธีฯ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       350,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60        131,244.40         218,755.60

159 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานงานตากสินมหาราชานุสรณ์จงัหวดั
ตาก ฯ จดัการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ    4,920,000.00 ธ.ค.59-ม.ค.60     2,977,612.46      1,942,387.54 โอนลด 4/60 
1,080,000.-โอนลด5/60
 400,000.-

ผด3-งวดที 1  หนา้ 18 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�
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หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )
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กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

160 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีวฒันธรรมชนเผ่ามง้จงัหวดั
ตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       650,000.00 ธ.ค.59-ม.ค.60        280,000.00         370,000.00 โอนลด 5/60 100,000.-

161 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีวฒันธรรมชนเผ่าปกากะญ
อจงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       500,000.00 ก.พ.-มี.ค.60        196,498.00         303,502.00

162 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีวฒันธรรมชนเผ่าเครือไต
จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ธ.ค.59-ม.ค.60          50,000.00                         -   

163 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีขึ9นธาตุจงัหวดัตาก กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       540,000.00 พ.ค.-มิ.ย.60         540,000.00 โอนเพิ�ม 5/60 100,000.-

164 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีสรงนํ9าพระธาตุจงัหวดัตาก กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       170,000.00 มี.ค.-พ.ค.60         170,000.00 โอนเพิ�ม 4/60 
100,000.-โอนลด 5/60 
100,000.-

165 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีวนัสงกรานตจ์งัหวดัตาก กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 มี.ค.- เม.ย.60         250,000.00

166 ค่าใชจ้่ายในการร่วมสืบสานประเพณีบุญบั9งไฟจงัหวดัตาก กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       350,000.00 พ.ค.-ก.ค.60         350,000.00

167 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมกจิกรรมหรือพิธีกรรมทางดา้นศาสนาฯ กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ก.ค.-ส.ค.60         100,000.00

168 ค่าใชจ้่ายในการจดัอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการปฏิบตัิธรรม
ตามหลกัศาสนาพุทธใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชนทั�วไป  ในเขต
พื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       800,000.00 ธ.ค.-พ.ค.60        211,885.00         588,115.00

169 ค่าใชจ้่ายในการจดัอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการปฏิบตัิตาม
หลกัหลกัศาสนาอิสลามใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชนทั�วไป  ใน
เขตพื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 เม.ย.-พ.ค.60         100,000.00

170 ค่าใชจ้่ายในการจดัอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการปฏิบตัิตาม
หลกัศาสนาคริสต ์ใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชนทั�วไป  ในเขต
พื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       180,000.00 ธ.ค.59-ก.พ.60        174,210.00             5,790.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 19 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

171 ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาทกัษะพิธีกรรมทางดา้น
พระพุทธศาสนา  ตามหลกัศาสนกจิใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชน
ทั�วไป  ในเขตพื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       600,000.00 พ.ค.-มิ.ย.60        316,085.00         283,915.00

172 ค่าใชจ้่ายในการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ธรรมศึกษา บาลีศึกษา 
ใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชนทั�วไป  ในเขตพื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       600,000.00 ม.ค.-มิ.ย.60        289,310.00         310,690.00

173 ค่าใชจ้่ายในการศึกษาวิเคราะหว์ิจยั  และเผยแพร่ขอ้มูลดา้น
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 เม.ย.-ก.ค.60         100,000.00

174 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมเครือข่ายวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์
ต่างๆ  ในเขตพื9นที�จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ก.ค.- ส.ค.60         400,000.00 โอนเพิ�ม 5/60 100,000.-

175 ค่าใชจ้่ายในการจดังานประเพณีบวงสรวงและสรงนํ9า
ศาลหหลกัเมืองเกา่จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 มี.ค.-เม.ย.60           50,000.00

176 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํทะเบียนปราชญช์าวบา้นและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นจงัหวดัาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ         20,000.00 ก.พ.- มิ.ย.60           20,000.00

177 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพิ�มศกัยภาพเครือข่ายปราชญช์าวบา้น
จงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ก.ค.- ส.ค.60         100,000.00

178 ค่าใชจ้่ายในการจดัฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะ และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นจงัหวดัตาก

กองการศึกษาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ก.ค.-ส.ค.60         100,000.00

179 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการศูนยเ์พื�อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�น (Clinic Center)

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         30,000.00 1 พ.ย.59           30,000.00

180 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ กองแผนฯ เงินงบประมาณ       130,700.00 ต.ค.59-ก.ย.60         130,700.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 20 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

181 ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก กองแผนฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60          34,570.00           65,430.00

182 ค่าใชจ้่ายในการประสานการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นจงัหวดัตาก กองแผนฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-พ.ค.60            7,180.00           42,820.00

183 ค่าใชจ้่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            8,161.00           41,839.00

184 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์ิน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ม.ค.-ก.ย.60            4,350.00           95,650.00

185 วสัดุสาํนกังาน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            2,490.00         147,510.00

186 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองแผนฯ เงินงบประมาณ         20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           20,000.00

187 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองแผนฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         250,000.00

188 จดัซื9อตูใ้ส่เอกสาร ส่วนบนเป็นชั9นโล่งใส่เอกสาร 2 ชั9น ส่วนล่าง
เป็นตูบ้านเลื�อนมีชั9นใส่เอกสาร 2 ชั9น    จาํนวน  2  ตู้

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         15,000.00 1-31 ต.ค. 59          13,200.00             1,800.00

189 จดัซื9อเครื�องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
จาํนวน 1 เครื�อง

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         17,000.00 1-30 พ.ย. 59           17,000.00

190 จดัซื9อเครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ แบบ Network 
แบบที� 1   จาํนวน 1 เครื�อง

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         16,000.00 1-30 พ.ย. 59           16,000.00

191 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยรวมและของเสีย
อนัตรายชุมชน

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       650,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60         650,000.00

192 ค่าใชจ้่ายในการรณรงคเ์พื�อลดขยะมูลฝอย กองแผนฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 1-28 ก.พ.60         200,000.00

193 ค่าใชจ้่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื�อบูรณาการจดัทาํ
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.       ในเขตพื9นที�จงัหวดัตาก     
และจดัทาํแผนพฒันาของ   อบจ.ตาก

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       450,000.00 1-31 ต.ค.59          85,173.00         364,827.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 21 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

194 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดัทาํและประสาน
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดัตาก

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       350,000.00 1-28 ก.พ.60         350,000.00

195 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชนระดบัจงัหวดัตาก ในการจดัทาํแผนชุมชน

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 1-30 มิ.ย.60         200,000.00

196 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 1-31 มี.ค.60         200,000.00

197 ค่าใชจ้่ายในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื�อรองรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน  (AEC)

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       410,000.00 ธ.ค.59-มิ.ย.60          82,635.00         327,365.00

198 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค
การเกษตรจงัหวดัตาก

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 1-30 เม.ย.60        293,495.00             6,505.00

199 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมผูป้ระกอบการทาํอาหารสาํหรับโคขุน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       550,000.00 1-31 ธ.ค.59        447,662.00         102,338.00

200 ค่าใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจงัหวดัตาก กองแผนฯ เงินงบประมาณ    1,100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60      1,100,000.00

201 ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมมวยไทยและมวยคาดเชือกงานตาก
สินฯ

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       500,000.00 1-31 ธ.ค. 60        496,000.00             4,000.00

202 ค่าใชจ้่ายโครงการรถไฟนาํเที�ยว กองแผนฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         300,000.00

203 ค่าใชจ้่ายในการปั�นจกัรยานส่งเสริมการท่องเที�ยวตาํบลบา้นนา 
อาํเภอบา้นตาก

กองแผนฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 1-31 ม.ค. 60           50,000.00

204 ค่าใชจ้่ายในการจดังานวนัอนุรักษช์า้งไทย กองแผนฯ เงินงบประมาณ         80,000.00 1-28 ก.พ.60           80,000.00

205 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นบริการการท่องเที�ยวรองรับสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 1-31 พ.ค.60         150,000.00

206 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ กองแผนฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           50,000.00

207 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองแผนฯ เงินงบประมาณ         25,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           25,000.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 22 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

208 วสัดุเชื9อเพลิงและหล่อลื�น กองแผนฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60            6,199.20           93,800.80

209 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการปลูกพืชผกัปลอดภยัจากสารพิษ กองแผนฯ เงินงบประมาณ       450,000.00 1-31 ม.ค.60        449,290.00                 710.00 โอนเพิ�ม 4/60 100,000.-

210 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยทาํนา  1 ไร่     ไดเ้งิน  1  
แสนบาท  90  แปลง  90 พรรษา

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 1-31 ต.ค.59          72,180.00         227,820.00

211 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื�อการเกษตรยั�งยืน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 1-30 เม.ย.60         150,000.00

212 ค่าใชจ้่ายในการงานเกษตรแฟร์ กองแผนฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 1-28 ก.พ.60 26,400.00                173,600.00

213 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการเลี9ยงโคขุน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 1-31 ต.ค.59 76,767.00                  23,233.00

214 ค่าใชจ้่ายโครงการกลา้ไมเ้พื�อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

กองแผนฯ เงินงบประมาณ       170,000.00 1-31 ม.ค.60         170,000.00 โอนลด 5/60 100,000.-

215 ค่าใชจ้่ายในการประกวดป่าชุมชน กองแผนฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 1-31 ธ.ค.59         300,000.00

216 ค่าใชจ้่ายในการอนุรักษด์ิน นํ9า ป่า กองแผนฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 1-30 มิ.ย.60         250,000.00

217 ค่าใชจ้่ายในการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

กองแผนฯ เงินงบประมาณ    1,650,000.00 พ.ย.59-พ.ค.60 1,516,145.00           133,855.00 โอนลด 5/60 300,000.-
โอนเพิ�ม 5/60 100,000.-

218 ค่าใชจ้่ายในการสร้างฝายชะลอนํ9า กองแผนฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ธ.ค.59-มิ.ย.60         300,000.00

219 ค่าใชจ้่ายในการพฒันาเครือข่ายป่าชุมชนจงัหวดัตาก กองแผนฯ เงินงบประมาณ       700,000.00 พ.ย.59-เม.ย.60 458,614.00              241,386.00

220 ค่าใชจ้่ายในโครงการชุมชนตน้แบบแห่งความดี กองแผนฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ก.พ.60-ก.ย..60 121,952.00                28,048.00 โอนเพิ�ม 5/60 
150,000.-(ตั9งจ่าย
รายการใหม่)

221 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         100,000.00

222 ค่าใชจ้่ายในการจดัการเลือกตั9งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         100,000.00

223 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมประชาธิปไตย กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ธ.ค.59-ก.พ.60         100,000.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 23 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

224 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบตัิหนา้ที�ของ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ  และสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ม.ค.-มี.ค.60         300,000.00

225 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพงานกจิการสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ก.ค.-ก.ย.60 199,200.00              100,800.00

226 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพื�อพฒันาศกัยภาพและบทบาทสภา
ทอ้งถิ�นในจงัหวดัตาก

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       191,300.00 ต.ค.-พ.ย.59 191,093.00                      207.00 โอนลด 4/60 8,700.-

227 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       225,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         225,000.00

228 วสัดุสาํนกังาน กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 5,180.00                    94,820.00

229 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ         20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           20,000.00

230 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 58,510.00                141,490.00

231 จดัซื9อเครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ9ว)   จาํนวน  2  เครื�อง

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ         44,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60           44,000.00

232 จดัซื9อเครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ แบบ Network  
แบบที� 1   จาํนวน  1  เครื�อง

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ         16,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60           16,000.00

233 จดัซื9อเครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  แบบ
ที� 1   จาํนวน  1  เครื�อง

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ         12,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60           12,000.00

234 จดัซื9อเครื�องสาํรองไฟ ขนาด 800 VA   จาํนวน  2  เครื�อง กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ           6,400.00 พ.ย.59-ก.ย.60             6,400.00

235 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันาทอ้งถิ�นใน
จงัหวดัตาก

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 มี.ค.-พ.ค.60         100,000.00

236 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพและพฒันาการจดัการ
อนามยัสิ�งแวดลอ้มแกอ่าสาสมคัรสาธารณสุข

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ    2,800,000.00 ต.ค.59-เม.ย.59 2,792,328.00               7,672.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 24 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

237 ค่าใชจ้่ายในการจดัการฝึกอบรมดา้นการจดัการสุขาภิบาลอาหาร
แกอ่าสาสมคัสาธารณสุข

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       600,000.00 ม.ค.-มี.ค.60 598,100.00                  1,900.00

238 ค่าใชจ้่ายในการจดัฝึกอบรมป้องกนัควบคุมโรคติดต่อที�สาํคญั กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 มี.ค.-มิ.ย.60 94,200.00                205,800.00

239 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้แกเ่ครือข่าย/ชมรม
อาสาสมคัรสาธารณสุข

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ    1,000,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60 499,350.00              500,650.00

240 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นสิทธิและการดูแลสุขภาพ
ผูพ้ิการ

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 พ.ย.59-ก.พ.60 75,715.00                  24,285.00

241 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษข์นบธรรมเนียม
และการศึกษาวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ�นของสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ    1,284,400.00 พ.ย.59-ก.พ.60 850,000.00              434,400.00 โอนลด 3/60 600,000.-

242 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามยัที�ดีของ
สตรีและบุคคลในครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       650,000.00 ก.ค.-ก.ย.60 306,000.00              344,000.00

243 ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และ
ทกัษะการเลี9ยงดูบุตรที�ถูกตอ้งของสตรีและบุคคลในครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       726,600.00 ต.ค.-ธ.ค.59 726,600.00                              -   

244 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมศกัยภาพสตรีและบุคคลใน
ครอบครัวตามแนวพระราชดาํริ หลกัเศรษฐกจิพอเพียง

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ    1,450,000.00 ต.ค.59-ม.ค.60 1,450,000.00                           -   

245 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มของสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ    1,200,000.00 ม.ค.-ก.พ.60 1,200,000.00                           -   

246 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาอาชีพและสร้างอาชีพให้
สตรีและบุคคลในครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       839,000.00 พ.ค.-ก.ย.60 839,000.00                              -   

ผด3-งวดที 1  หนา้ 25 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

247 ค่าใชจ้่ายในการจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้เรื�องการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยแกส่ตรีและบุคคลในครอบครัว

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ส.ค.-ก.ย.60 400,000.00                              -   

248 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ก.พ.-พ.ค.60 90,800.00                    9,200.00

249 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสร้างรอยยิ9มใหก้บัผูสู้งอายุ กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 พ.ย.59-ม.ค.60 199,600.00                      400.00

250 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโภชนาการและการ
ออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายุ

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ก.พ.-พ.ค.60 101,600.00                48,400.00

251 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อพฒันาศกัยภาพของ
เด็กและเยาวชน

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59 399,700.00                      300.00

252 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อส่งเสริมจิตสาํนึกที�
ดีต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มใหก้บัเด็กและเยาวชน

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59 399,700.00                      300.00

253 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและเพิ�มสมรรถนะทาง
ร่างกายใหก้บัเด็กและเยาวชน

กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ม.ค.-มี.ค.60 149,500.00                      500.00

254 ค่าใชจ้่ายในการจดังาน  "วนัต่อตา้นยาเสพติด" กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 พ.ค.-ก.ค.60           50,000.00

255 ค่าใชจ้่ายในโครงการชุมชนเขม้แข็งเพื�อเอาชนะยาเสพติด กองกจิการสภาฯ เงินงบประมาณ                      -   มี.ค.-พ.ค.60                         -   โอนลด 3/60 100,000.-

256 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ    5,128,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 1,603,452.46        3,524,547.54

257 ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       480,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 25,500.00                454,500.00

258 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลกัการบริหาร
กจิการบา้นเมืองที�ดี

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ม.ค.-มี.ค.60 256,817.00                43,183.00

259 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       900,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 418,994.03              481,005.97

260 วสัดุสาํนกังาน สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       250,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 76,446.98                173,553.02

261 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       150,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 36,740.00                113,260.00

262 วสัดุงานบา้นงานครัว สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 9,700.00                    40,300.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 26 จาก 31
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หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )
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งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

263 วสัดุกอ่สร้าง สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         50,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           50,000.00

264 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       400,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 107,292.50              292,707.50

265 วสัดุเชื9อเพลิงและหล่อลื�น สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ    1,200,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 535,354.26              664,645.74

266 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 5,520.00                    14,480.00

267 วสัดุคอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 68,150.00                131,850.00

268 จดัซื9อเครื�องโทรศพัท ์ชนิดโชวเ์บอร์ จาํนวน  6 เครื�อง สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ           4,800.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 4,800.00                                  -   

269 จดัซื9อเครื�องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา       จาํนวน  1 
เครื�อง

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         30,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 19,500.00                  10,500.00

270 จดัซื9อเครื�องทาํลายเอกสาร แบบทาํลายครั9 งละ 20 แผ่น จาํนวน  1
 เครื�อง

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         32,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 18,900.00                  13,100.00

271 จดัซื9อเครืองปรับอากาศ ชนิดตั9งพื9นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทีย ูจาํนวน 1 เครื�อง

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         44,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59           44,000.00

272 จดัซื9อตูใ้ส่เอกสาร  ดา้นบนโล่ง  ดา้นล่างบานเลื�อน ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 80x40x160 ซ.ม.  จาํนวน  1 ตู้

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ           7,500.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 6,600.00                          900.00

273 จดัซื9อตูใ้ส่เอกสารบานเลื�อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 80x40x85x ซ.ม. 
จาํนวน 5 ตู้

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         31,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 27,000.00                    4,000.00

274 จดัซื9อพดัลมไอเยน็ ความจุนํ9าไม่นอ้ยกว่า 7.5 ลิตร ขนาดไม่นอ้ย
กว่า 35x25x70x ซ.ม. จาํนวน 2 เครื�อง

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59           10,000.00

275 จดัซื9อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั จาํนวน 1 คนั สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ    1,200,000.00 ต.ค.59-ธ.ค.59 1,050,000.00           150,000.00

276 ค่าปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร
สาํนกังาน อบจ.ตาก

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 ต.ค.59-ม.ค.60         300,000.00

277 จดัซื9อโดรนบงัคบัวิทยุถ่ายภาพมุมสูง สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ม.ค.60 98,500.00                    1,500.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 27 จาก 31
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หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

278 รายจ่ายอื�น เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งองคก์รหรือสถาบนัที�เป็นกลางเพื�อ
เป็นผูด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการ

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ม.ค.-ก.ย. 60         100,000.00

279 ค่าใชจ้่ายในการสร้างเครือข่ายนกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ�นใน
จงัหวดัตาก

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       300,000.00 มี.ค.-พ.ค.60 296,770.00                  3,230.00

280 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพนูทกัษะ
ผูบ้ริหารและผูน้าํทอ้งถิ�นจงัหวดัตาก

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       600,000.00 ม.ค.-มี.ค.60         600,000.00

281 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูน้าํทอ้งที�/ทอ้งถิ�น ผูน้าํ
ชุมชน กลุ่มพลงัมวลชน องคก์รต่างๆ และประชาชน

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ    3,295,000.00 พ.ย.59-ก.ย.60 2,707,830.00           587,170.00 โอนเพิ�ม 3/60 600,000.-
 โอนเพิ�ม 4/60 150,000.-

282 ค่าใชจ้่ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานลูกเสือชาวบา้นเทิดไท้
องคร์าชนั

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       200,000.00 ม.ค.-มี.ค.60 147,000.00                53,000.00

283 ค่าใชจ้่ายในการสร้างจิตสาํนึกปกป้องสถาบนัของชาติ เพื�อสร้าง
ความสมานฉนัท์

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 เม.ย.-มิ.ย.60 74,736.00                  25,264.00

284 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมเพิ�มพนูทกัษะการใชภ้าษาเพื�อการเป็น
นกัประชาสัมพนัธ์แบบมืออาชีพ

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ม.ค.-มี.ค.60 39,715.00                  60,285.00

285 ค่าใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ์เคลื�อนที� " อบจ.ตาก พบ
ประชาชน"

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         100,000.00

286 ค่าใชจ้่ายในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริย์

สาํนกัปลดัฯ เงินงบประมาณ    3,240,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 2,862,860.00           377,140.00 โอนเพิ�ม 1/60 
1,080,000.- โอนเพิ�ม 
2/60 2,160,000.-

287 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       130,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 53,303.23                  76,696.77 โอนเพิ�ม 2/60 100,000.-

288 ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ         20,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 1,600.00                    18,400.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 28 จาก 31
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ผลการดาํเนินงาน

289 ค่าใชจ้่ายในการปฐมนิเทศขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ         50,000.00 เม.ย.- มิ.ย. 60           50,000.00

290 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       150,000.00 ธ.ค.59-มี.ค.60         150,000.00

291 ค่าใชจ้่ายในการเสริมสร้างศกัยภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก   หลกัสูตร   "การพฒันาดา้น
จิตบริการ"

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       400,000.00 15พ.ย.59-28ก.พ.60 92,190.00                307,810.00

292 ค่าใชจ้่ายในการเสริมสร้างศกัยภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก  หลกัสูตร  "สมรรถนะกบั
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ การเลื�อนระดบั การสอบ
คดัเลือก ตามระบบจาํแนกตาํแหน่งระบบแท่ง"

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       200,000.00 1พ.ย.59-31ม.ค.60 72,802.00                127,198.00

293 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมพฒันาความรู้ และทกัษะดา้นการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       950,000.00 1เม.ย.-30มิ.ย.60         950,000.00

294 ค่าใชจ้่ายในการเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายุราชการหรือ
พน้จากราชการกรณีอื�นๆ ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัตาก

กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       100,000.00 15 ก.ค.-15ก.ย.60         100,000.00

295 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60         100,000.00

296 วสัดุสาํนกังาน กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       150,000.00 พ.ย.59-ก.ค.60 45,640.00                104,360.00

297 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ           5,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60             5,000.00

298 วสัดุงานบา้นงานครัว กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           10,000.00

299 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           10,000.00

300 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองการเจา้หนา้ที� เงินงบประมาณ       100,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 31,650.00                  68,350.00

ผด3-งวดที 1  หนา้ 29 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

301 วสัดุสาํนกังาน ตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 625.00                         9,375.00

302 วสัดุคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 3,480.00                      6,520.00

303 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ              500.00 ต.ค.59-ก.ย.60                 500.00

304 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ ตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ           7,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60 800.00                         6,200.00

305 จดัซื9อเครื�องคอมพิวเตอร์ สาํหรับประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ9ว)   จาํนวน  1  เครื�อง

ตรวจสอบภายใน เงินงบประมาณ         22,000.00 ม.ค.-มี.ค.60           22,000.00

306 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ กองคลงั เงินงบประมาณ         10,000.00 ต.ค.59-ก.ย.60           10,000.00

307 ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและครุภณัฑอ์ื�นๆ กองคลงั เงินงบประมาณ       374,000.00 ม.ค.-ก.ย.60 17,940.00                356,060.00

308 วสัดุสาํนกังาน กองคลงั เงินงบประมาณ       300,000.00 ม.ค.-ก.ย.60 46,960.00                253,040.00

309 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลงั เงินงบประมาณ         15,000.00 ม.ค.-ก.ย.60           15,000.00

310 วสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั เงินงบประมาณ       300,000.00 ม.ค.-ก.ย.60 200,150.00                99,850.00

311 จดัซื9อเครืองโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา       จาํนวน  1 
เครื�อง

กองคลงั เงินงบประมาณ         30,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59 19,500.00                  10,500.00

312 จดัซื9อเครื�องสแกนเนอร์ สาํหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ
  แบบที� 2 จาํนวน  3  เครื�อง

กองคลงั เงินงบประมาณ         87,000.00 ต.ค.-ธ.ค.59           87,000.00

ลงชื�อ....................................................หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ
                (นางนฤมล   สันกวา๊น)
  หวัหนา้ฝ่านการเงิน  รักษาราชการแทน
                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

ลงชื�อ........................................................ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก
                  (นายธัชชยั   ศรีสวสัดิ� )
        

ลงชื�อ.................................................เจา้หนา้ที�พสัดุ
           (นางอุมารินทร์    คาํศรี)
        นกัวิชาการพสัดุชาํนาญการ

ผด3-งวดที 1  หนา้ 30 จาก 31



แบบ ผด.3

สํานักการช่าง,สํานักปลัด
�

�

�

หน่วยงาน ช่วงเวลา เบิกจ่ายแลว้ คงเหลือ

เจา้ของเงิน ที�ตอ้งเริ�มจดัหา 1 2 3 4 5 จาํนวน (บาท) จาํนวน (บาท)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  2560

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งวดที) 1   ( ตุลาคม - มีนาคม )

ข้อมูล  ณ  วันที)  31  มีนาคม  2560 งวดที) 2   ( เมษายน - มิถุนายน )

งวดที) 3   ( กรกฎาคม - กนัยายน )

กาํหนดส่ง

มอบของ/งาน

 งวดสุดทา้ย
หมายเหตุลาํดบัที� รายการ/จาํนวน (หน่วย) แหล่งเงิน  จาํนวน(บาท)

ผลการดาํเนินงาน

ผด3-งวดที 1  หนา้ 31 จาก 31


