
แบบ ผด.3

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มนีาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มถิุนายน)

งวดที่ 3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ/งาน

เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย
1 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพร์ายวัน สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 60,000        ต.ค. 56-ก.ย.57 34,810.00 25,190.00 จัดหาได้

2 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 109,000      ต.ค. 56-ก.ย.57 64,129.00   44,871.00 ตลอดปี

3 ค่าจัดท ารายงานผลการผลการด าเนินงาน สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 50,000        เม.ย.57-พ.ค.57 -            50,000.00       งบประมาณ

4 ค่าติดต้ังระบบส่ือสัณญาณ Intetnet สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 53,000        มี.ค.57-มิ.ย.57 52,965.00   35.00 ตามความจ าเป็น

5 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุหรือหนงัสือ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 10,000        ธ.ค.56-ส.ค.57 -            10,000.00

6 ค่าจ้างปรับปรุงหรือสร้างเวปไซต์ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        ส.ค.57-ก.ย.57 20,000.00   0.00

7 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาหรือสัญจร สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        มี.ค.57-ก.ย.57 15,200.00   4,800.00

8 ค่าเล้ียงรับรองในการต้อนรับบคุคล สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        เม.ย.57-ก.ย.57 5,975.00     14,025.00

9 ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดท าปา้ยประกาศ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 10,000        พ.ย.56-ส.ค.57 10,000.00   0.00

10 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาล าหว้ยโพธิก์รุ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 110,000      พ.ย.56-ส.ค.57 10,000.00   100,000.00

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 30,000        ต.ค.56-ก.ย.57 20,908.00   9,092.00

12 วัสดุส านกังาน สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 225,000      ต.ค.56-ก.ย.57 203,787.00  21,213.00

13 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        ต.ค.56-ก.ย.57 -            20,000.00

14 วัสดุงานบา้นงานครัว สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 30,000        ต.ค.56-ก.ย.57 19,914.00   10,086.00

15 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 50,000        ต.ค.56-ก.ย.57 20,100.00   29,900.00

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 80,000        ต.ค.56-ก.ย.57 49,929.70   30,070.30

17 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 5,000         ต.ค.56-ก.ย.57 -            5,000.00

18 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        ต.ค.56-ก.ย.57 -            20,000.00

19 วัสดุคอมพวิเตอร์ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 30,000        ต.ค.56-ก.ย.57 14,120.00   15,880.0019 2,370.00       

หมายเหตุล ำดบัท่ี
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รายการ/จ านวน (หน่วย) จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

แหล่งเงิน



แบบ ผด.3

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มนีาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มถิุนายน)

งวดที่ 3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ/งาน

เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย
20 ครุภณัฑ์ส านกังาน ชุดรับแขก สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 15,000        ก.พ.57-มี.ค.57 14,800.00 200.00           

21 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 46,400        มี.ค.57-เม.ย.57 46,400.00   -                   

22 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 10,000        มี.ค.57-เม.ย.57 10,000.00   -                   

23 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์เกนิ 5000 สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 50,000        มี.ค.57-ก.ย.57 32,841.00   17,159.00       

24 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อบุติัเหตุช่วงเทศกาล สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 40,000        ม.ค.57-เม.ย.57 37,830.00   2,170.00         

25 ครุภณัฑ์อื่นๆ ค่าติดกล้องวงจรปดิ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 50,000        มี.ค.57-เม.ย.57 49,915.50   84.50             

26 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพนัธ์ 6 อ. สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 32,000        ส.ค.-57 -            32,000.00       

27 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกนั/ควบคุมไข้เลือดออก สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 50,000        มิ.ย.57-ก.ย.57 -            50,000.00       

28 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 20,000        มี.ค.57-เ.ย.57 -            20,000.00       

29 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน สนง.ปลัด อบต.ท่าช้าง 70,000        เม.ย.57-พ.ค.57 70,000.00   -                   

30 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดท าปา้ยประกาศ กองคลัง อบต.ท่าช้าง 15,000        พ.ย.56-ธ.ค.56 6,000.00     9,000.00         

31 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือพัฒนาระบบภาษี กองคลัง อบต.ท่าช้าง 20,000        ส.ค.57-ก.ย.57 -            20,000.00       

32 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองคลัง อบต.ท่าช้าง 20,000        พ.ย.56-ก.ย.57 6,360.00     13,640.00       

33 วัสดุส านักงาน กองคลัง อบต.ท่าช้าง 20,000        ต.ค.56-ก.ย.57 15,480.05   10,841.00       

34 วัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง อบต.ท่าช้าง 10,000        ต.ค.56-ก.ย.57 -            10,000.00       

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไม่เกิน 5,000 กองช่าง อบต.ท่าช้าง 20,000        ต.ค.56-ก.ย.57 5,410.00     14,590.00       

36 วัสดุส านักงาน กองช่าง อบต.ท่าช้าง 20,000        ต.ค.56-ก.ย.57 7,586.00     12,414.00       

37 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 80,000        ต.ค.56-ก.ย.57 7,120.00     72,880.00       

38 วัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.ท่าช้าง 90,000        ต.ค.56-ก.ย.57 73,201.00   16,799.00       
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ล ำดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



แบบ ผด.3

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มนีาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มถิุนายน)

งวดที่ 3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ/งาน

เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย
39 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง อบต.ท่าช้าง 50,000        ต.ค. 56-ก.ย.57 0.00 50,000.00       

40 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง อบต.ท่าช้าง 216,114      ต.ค. 56-ก.ย.57 201,546.20  14,567.80       

41 วัสดุการเกษตร กองช่าง อบต.ท่าช้าง 10,000        ต.ค. 56-ก.ย.57 1,130.00     8,870.00         

42 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองช่าง อบต.ท่าช้าง -                ต.ค. 56-ก.ย.57 -            -                   

43 วัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 30,000        ต.ค. 56-ก.ย.57 15,000.00   15,000.00       

44 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 32,000        ส.ค.57-ก.ย.57 -            32,000.00       

45 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 60,000        ส.ค.57-ก.ย.57 -            60,000.00       

46 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 52,800        ส.ค.57-ก.ย.57 -            52,800.00       

47 ครุภณัฑ์ส ารวจ (ล้อวัดระยะทาง) กองช่าง อบต.ท่าช้าง 13,000        พ.ย.56-มี.ค.57 9,500.00     3,500.00         

48 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 20,000        ก.พ.57-ส.ค.57 -            20,000.00       

49 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.8 กองช่าง อบต.ท่าช้าง 500,000      มี.ค.57-เม.ย.57 -            500,000.00      

50 โครงการขยายเขตประปาภมูภิาค ม.1,3,5 กองช่าง อบต.ท่าช้าง 1,500,000    มิ.ย.57-ก.ย.57 -            1,500,000.00   

53 ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ กองช่าง อบต.ท่าช้าง 100,000      มิ.ย.57-ก.ย.57 95,000.00   5,000.00         

54 ค่าชุดลอกคูคลองหรือวางทอ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม กองช่าง อบต.ท่าช้าง 100,000      มิ.ย.57-ก.ย.57 28,800.00   71,200           

55 ครุภณัฑ์การเกษตร กองช่าง อบต.ท่าช้าง 92,000        ส.ค.57-ก.ย.57 -            92,000           

หมายเหตุ
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ล ำดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน



งวดที่ 1 (ตุลาคม - มนีาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มถิุนายน)

งวดที่ 3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ/งาน

เจ้าของเงิน จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) งวดสุดท้าย
56 ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 44,000        พ.ย.56-ก.ย.57 21,774.00 22,226.00       

57 ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดท าปา้ยประกาศ ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 3,000         ม.ค.57-พ..57 -            3,000.00         

58 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 23,300        ม.ค.-57 23,300.00   -                   

59 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ ศพด. อบต. ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 5,000         มิ.ย.57-ก.ย.57 -            5,000.00         

60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 10,000        มี.ค.57-ก.ย.57 2,500.00     7,500.00         

61 วสัดุส านักงาน ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 10,000        ต.ค.56-ก.ย.57 3,067.00     6,933.00         

62 วสัดุงานบา้นงานครัว ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง -                ต.ค.56-ก.ย.57 -            -                   

63 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 11,100        ต.ค.56-ก.ย.57 -            11,100.00       

64 วสัดุคอมพวิเตอร์ ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 25,000        ต.ค.56-ก.ย.57 17,820.00   7,180.00         

65 ค่าจัดซ้ือที่ดินส าหรับก่อสร้าง ศพด. ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 1,400,000    ต.ค.56-ก.ย.57 -            1,400,000.00   

66 ค่าวสัดุอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 300,000      ต.ค.56-ก.ย.57 151,814.75  148,185.25      

67 ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 148,000      ต.ค.56-ก.ย.57 85,424.00   62,576.00       

68 วสัดุการศึกษา ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 12,000        มี.ค.57-ก.ย.57 -            12,000.00       

69 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกฬีาต้านยาเสพติด ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 100,000      ส.ค.57-ก.ย.57 -            100,000.00      

70 ค่าวสัดุกีฬา ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 64,000        ส.ค.57-ก.ย.57 -            64,000.00       

ล ำดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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งวดที่ 1 (ตุลาคม - มนีาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - มถิุนายน)

งวดที่ 3  (กรกฎาคม - กนัยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาที่ต้องเร่ิม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบของ/งาน

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

70 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 210,000      พ.ย.-56 197,463.40  12,536.60       

71 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 105,000      ธ.ค.56-ส.ค.57 82,736.97     22,263.03         

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ ส่วนการศึกษา อบต.ท่าช้าง 70,000        เม.ย.-57 29350 40,650           

(ลงช่ือ)                         นวช.กง.บช.รักษาการในต าแหน่งเจ้าพนกังานพสัด ุ  (ลงช่ือ)                          หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุ (ลงช่ือ)                   ปลดั อบต.

  (นางสาวนฤมล  วงัคะฮาต)                                                                                (นางสาวถวลั  ค าใส)                                  (นายวรพล  แผนเจริญ)

                       แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสด ุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

                                                                                                                                      ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชา้ง                                                                                                             

                     ขอ้มลู  ณ  วันที ่  30  มถุินายน  2557

ล ำดบัท่ี รายการ/จ านวน (หน่วย) แหล่งเงิน จ านวน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



ตามความจ าเป็น









  (นางสาวนฤมล  วงัคะฮาต)                                                                                (นางสาวถวลั  ค าใส)                                  (นายวรพล  แผนเจริญ)











  (นางสาวนฤมล  วงัคะฮาต)                                                                                (นางสาวถวลั  ค าใส)                                  (นายวรพล  แผนเจริญ)


