


แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

 ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า  

ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง

 สํานักปลัด  งบประมาณ      540,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  199,800            340,200  ก.ย.62

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

เครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ

อื่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
2 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ

แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        70,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  15,765               54,235  ก.ย.62

3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือ

อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐ

พิธี/พระราชพิธี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 

จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน 

ค่าใช้จ่ายในการแสดงและโฆษณาประชาสัมพันธ์

 ค่าจ้างเหมารถรับส่ง ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        15,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -                    15,000  ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม

พระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ

ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน

 ค่าใช้จ่ายในการแสดงและโฆษณาประชาสัมพันธ์

 ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        15,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -                    15,000  ก.ย.62

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดู

งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง ตัวแทน หมู่บ้าน ชุมชน

ต่างๆ ในตําบลริมเหนือ

สํานักปลัด  งบประมาณ        80,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -                    40,000  ก.ย.62  โอนลดครั้งที่ 3 

40,000.-บาท

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ      100,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -                          -    ก.ย.62  โอนลดครั้งที่ 3 

100,000.-บาท

7 ค่าใช่จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

ป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ          5,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -                      5,000  ก.ย.62

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
8 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งของ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

เป็นต้น ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเสียงตามสายของ

่ ้ ื่ ใ ้ ไ ้ ิ

สํานักปลัด  งบประมาณ        40,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  6,858.85         33,141.15  ก.ย.62

หมู่บ้านเพือใช้งานได้ตามปกติ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

9 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดฯ เช่น 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ

 คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ

ซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน

ในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        80,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  19,855               60,145  ก.ย.62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสํานักปลัด เช่น ฟิวส์ 

สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        20,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            20,000         ก.ย.62

วัสดุงานบ้านงานครัว
11 วัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล 

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม มีด แก้ว

น้ํา จานรอง น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก 

น้ํายาถูพื้น กระติกน้ําร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        20,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  4,630         15,370         ก.ย.62

วัสดุก่อสร้าง
12 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ น้ํามันทาไม้ ทิน

เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ

หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน 

ท่าน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        30,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  2,060         27,940         ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
13 วัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตลอดจน

อุปกรณ์และเครื่องอะไหล่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 

กระจก ไส้กรอง ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        30,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  2,800         27,200         ก.ย.62

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
14 ค่าจัดซื้อ น้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ที่ใช้สําหรับ รถยนต์

สํานักปลัด  งบประมาณ        60,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  27,398.98   32,601.02     ก.ย.62

นามนเบนซน นามนเครอง ทใชสาหรบ รถยนต 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
15 วัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี 

เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป

ภาพสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ป้ายไวนิว ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        10,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  850           9,150           ก.ย.62

วัสดุคอมพิวเตอร์
16 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป

บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับ

เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือ

แป้นพิมพ์ ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        20,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            20,000         ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

17 เก้าอี้พนักพิงเตี้ยสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ ท้าวแทนทําจากพลาสติกขึ้นรูป ขา

พลาสติก ล้อ 5 แฉก ปรับสูง-ต่ําได้ด้วยระบบ

โช๊คแก๊ส สามารถหมุนและโยกเอนได้

สํานักปลัด  งบประมาณ          2,450  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            2,450           ก.ย.62

18 เก้าอี้พนักพิงห้องประชุม จํานวน 10 ตัว 

คณลักษณะ ท้าวแทนทําจากพลาสติกขึ้นรป ขา

สํานักปลัด  งบประมาณ        10,500  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            10,500         ก.ย.62

คุณลกษณะ ทาวแทนทาจากพลาสตกขนรูป ขา

พลาสติก ล้อ 5 แฉก

19 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง

เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

สํานักปลัด  งบประมาณ        18,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  18,000       -              ก.ย.62

20 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000บีที

ยู มีระบบฟอกอากาศจํานวน 1 เครื่อง ประหยัด

ไฟเบอร์ 5

สํานักปลัด  งบประมาณ        17,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            17,000         ก.ย.62

21 โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า จํานวน 10 ตัว ขนาดไม่

น้อยกว่า 60x180x75 ซม.หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิล 

ปิดผิวด้วยโฟเมก้า ขาโต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า

 1.2 นิ้ว ชุบโครเมี่ยม สามารถพับเก็บได้

สํานักปลัด  งบประมาณ        19,500  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            19,500         ก.ย.62

22 รถเข็นเหล็ก จํานวน 1 คัน คุณลักษณะ ล้อ

รถเข็นแบบล้อคู่ ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ขาตั้งแบบ

ขาตั้งคู่ ขนาดตะแกรงเหล็ก ไม่น้อยกว่า 75x105

เซนติเมตร เสริมด้ามจับเหล็กทั้งสองข้าง

สํานักปลัด  งบประมาณ 2,950          ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            2,950           ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

23 หมอแปลงไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ 

แปลงไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลด์ เป็น 220 โวลด์

 กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 600 วัตต์

สํานักปลัด  งบประมาณ          6,500  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            6,500           ก.ย.62

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
24 กล่องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 

ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว คณลักษณะ เป็น

สํานักปลัด  งบประมาณ        19,300  ต.ค.61 - ก.ย. 62  19,300       -              ก.ย.62

ลานพกเซล จานวน 1 ตว คุณลกษณะ เปน

กล้องคอมแพค ความละเอียดที่กําหนดเป็น

ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ มีระบบแฟลชในตัว 

สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน

 คุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผล CPU ไม่น้อย

กว่า 2 แกน หลัก จํานวน 1 หน่อย มีคุณลักษณะ

 มีหน่วยความจําหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือ

ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB จัดเก็บข้อมูลขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่อย มี

จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

สํานักปลัด  งบประมาณ        16,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  16,000       -              ก.ย.62

26 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

 จํานวน 1 เครื่อง มีความระเอียดในการพิมพ์ไม่

สํานักปลัด  งบประมาณ 4,300          ต.ค.61 - ก.ย. 62  4,300         -              ก.ย.62

น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 

3,500 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว

 สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อการฉายภาพจาก

คอมพิวเตอร์และวีดโอ ใช้ LCD Panel หรือ DLp

สํานักปลัด  งบประมาณ        30,300  ต.ค.61 - ก.ย. 62  30,000       300             ก.ย.62

28 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 Va จํานวน 2 

เครื่อง มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 Va

สํานักปลัด  งบประมาณ          5,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  4,900         100             ก.ย.62

เครอง มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 Va

  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
29 ค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ของเทศบาลตําบลริมเหนือค่า

ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติหรือค่า

ซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 

รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ

สํานักปลัด  งบประมาณ        20,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            20,000         ก.ย.62

รายจ่ายอื่น
30 ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

กลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการเทศบาลตําบลริมเหนือ ในการ

ประเมินผลในการปฏิบัติราชการในการ

ให้บริการประชาชน เพื่อประกอบการจ่ายเงิน

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานเทศบาล

สํานักปลัด  งบประมาณ        30,000  ก.ค.-ก.ย.62 -            30,000         ก.ย.62

ผลประโยชนตอบแทนอนใหแกพนกงานเทศบาล

และลูกจ้างของเทศบาล



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

31 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

สํานักปลัด งบประมาณ          5,000  ต.ค.61 - ก.ย. 62  1,350         3,650           ก.ย.62

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

32 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ค่าใช้จ่ายใน

การประชมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนา

สํานักปลัด งบประมาณ        10,000  ก.พ.-มิ.ย.62 -            10,000         ก.ย.62

การประชุมประชาคมและการจดทาแผนพฒนา

ของเทศบาลตําบลริมเหนือ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

33 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

 ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุก  

ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้ง

เครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ

อื่น ๆ

กองคลัง งบประมาณ      157,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  12,000       90,000         ก.ย.62 โอนลดครั้งที่ 3 

55,000.-บาท



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

34 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตําบลริมเหนือ 

เช่น ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

เป็นต้น

กองคลัง งบประมาณ        20,000 พ.ย.61 - ส.ค.62  2,070         17,930        ส.ค.-62

35 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรงแผนที่ภาษี กองคลัง งบประมาณ 75 000 ต ค 61 - ก ย 62  - 75 000 ก ย -62 โอนเพิ่มครั้งที่ 335 คาใชจายในการดาเนนการปรบปรุงแผนทภาษ

และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลริม

เหนือ เช่น ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่า

ใช้สอย ค่าตอบแทน ฯลฯ

กองคลง งบประมาณ       75,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  -          75,000      ก.ย.-62 โอนเพมครงท 3 

55,000.-บาท

36 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองคลัง งบประมาณ        20,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            20,000        ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

37 ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

เช่น แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี แบบพิมพ์

เกี่ยวกับระบบบัญชี กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา

ยาง ฯลฯ

กองคลัง งบประมาณ        60,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  8,648         51,352        ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

38 ค่าจัดซื้อ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ที่ใช้สําหรับ กองคลัง งบประมาณ          3,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            3,000          ก.ย.-62

รถจักรยานยนต์ ของกองคลัง



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
39 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ เมาส์ คลับผล

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ์ฯลฯ

กองคลัง งบประมาณ        10,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            10,000        ก.ย.-62

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

40 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

2562 เช่น การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่

ปลอดภัย การตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาล โดยจ่าย

เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่และค่าตอบแทน 

อปพร. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผ้าเย็น 

น้ําดื่ม สําหรับประชาชนที่เดินทาง ค่าจัดทําสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทําป้ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นที่จาํเป็น

เกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ          4,800 ธ.ค.61-เม.ย.62  900           3,900          ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

41 โครงการป้องกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า 15 

ปี โดยการฝึกอบรมการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด

และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ค่าอาหาร

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        22,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  21,960       40              ก.ย.-62

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

42 เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เครื่อง กําลังเครื่องยนต์ 

ไม่น้อยกว่า 0.8 แรง ไม่เกิน 1 แรงม้า ขนาด

แผนบังคับไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว ไม่เกิน 12 นิ้ว 

ขนาดโซ่ไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว พร้อมน้ํามันเลี้ยงโช่

 1 แกลลอนและน้ํามันออโต้ลูป 1 กระป๋อง

สํานักปลัด งบประมาณ        17,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  16,000       1,000          ก.ย.-62

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

43 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านกู้

ชีพ กู้ภัย สํานักปลัด เทศบาลตําบลริมเหนือ ค่า

เบี้ยประกัน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

 สํานักปลัด งบประมาณ 344,000     ต.ค.61 - ก.ย. 62  126,000     218,000       ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

44 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ กู้ชีพ กู้ภัย

เทศบาลตําบลริมเหนือ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยฯ 

ค่าชุดปฏิบัติงานและรายจ่ายอื่นที่จําเป็น

เกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ 5,000         ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            5,000          ก.ย.-62

45 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตําบลริมเหนือ เช่น 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับ

ประชุม อปพร. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

ที่ใช้ในกิจการของ อปพร. ค่าชุดปฏิบัติงานและ

รายจ่ายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะ

รายจ่ายหมวดนี้ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ 5,000         ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            5,000          ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

46 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 

ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ รถบรรทุกน้ํา

 รถกู้ชีพรถกู้ภัย รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่

 ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง 

สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย 

จราจ รฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        40,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            40,000        ก.ย.-62

จราจ รฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

47 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน ฯลฯ และน้ํามันเครื่อง ที่ใช้สําหรับ

รถบรรทุกน้ํา รถกู้ชีพ กู้ภัย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        40,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  13,857.30   26,142.70    ก.ย.-62

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
48 ค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ สํานักปลัด งบประมาณ 40 000 ต ค 61 - ก ย 62  5 004 34 996 ก ย -6248 คาจดซอ แอลกอฮอล ออกซเจน นายาตางๆ 

สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สําลี 

ผ้าพันแผล ฯลฯ ที่ใช้ในงานของกู้ชีพเทศบาล

ตําบลริมเหนือ

สานกปลด งบประมาณ       40,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  5,004       34,996      ก.ย.-62

วัสดุเครื่องแต่งกาย
49 ค่าจัดซื้อ เครื่องแต่งการชุดฝึก อปพร. หรือชุด

ปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ 

กางเกง เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ ชุดปฏิบัติงานของ

บุคลากรหรือเครื่องแบบตามมาตรฐาน

การแพทย์ฉุกเฉิน และชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ งาน

กู้ภัย

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  18,000       12,000        ก.ย.-62

วัสดุเครื่องดับเพลิง
50 ค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ข้อ

ต่อสายดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        10,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -            10,000        ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

51 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

 ของกองการศึกษา

กองการศึกษา งบประมาณ      128,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62  46,600       81,400        ก.ย.-62

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
52 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารงรักษาทรัพย์สิน กองการศึกษา งบประมาณ 5 000 ต ค 61 - ก ย 62 - 5 000 ก ย -6252 คาใชจายในการซอมแซมบารุงรกษาทรพยสน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย

อื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจ่ายหมวดนี้

 ฯลฯ

กองการศกษา งบประมาณ         5,000 ต.ค.61 - ก.ย. 62 -          5,000        ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

53 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ

 คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ        10,000 พ.ย.61 - ก.ย.62  3,078         6,922          ก.ย.-62

วัสดุคอมพิวเตอร์
54 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ เมาส์ ตลับผง

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้น

อักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ        12,000 พ.ย.61 - ก.ย.62 -            12,000        ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

55 ค่าใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

โดยจัดสรรตาม จํานวนเด็กเล็ก อัตราคนละ 

1,700 บาท ต่อปี โดยกําหนดรายการเป็นสื่อการ

เรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น

พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ        68,000 พ.ย.61 - ก.ย.62  59,500       8,500          ก.ย.-62

56 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์

การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

กองการศึกษา งบประมาณ        33,900 พ.ย.61 - ก.ย.62 -            33,900        ก.ย.-62

57 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่าจํานวน 1 แห่ง 

ในอัตราคนละ20บาท ต่อคน จํานวน245วัน

กองการศึกษา งบประมาณ      196,000 ต.ค.61 - ก.ย.62  86,100       109,900       ก.ย.-62

58 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของชาติ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา) เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการแสดง

และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ          3,000  ธ.ค.61-ส.ค.62 -            3,000           ส.ค.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

59 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา เช่น

 วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการแสดง

กองการศึกษา งบประมาณ 2,000          พ.ย.61-ส.ค.62 -            2,000           ส.ค.62

และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

60 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ          8,000  ม.ค.-ส.ค.62  8,000         -              ส.ค.62

61 ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า เป็นค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ          4,000  พ.ย.61-ส.ค.62 -            4,000           ส.ค.62

62 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเหมืองผ่า  เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองการศึกษา งบประมาณ 10,000        พ.ย.61-ส.ค.62 -            10,000         ส.ค.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

63 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า เช่น 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ

  คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ        10,000 พ.ย.61-ก.ย.62  2,000         8,000          ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดงานบ้านงานครัววสดุงานบานงานครว

64 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเหมืองผ่า เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ 

ช้อนส้อม น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก 

น้ํายาถูพื้น กระติกน้ําร้อน ฯลฯ

กองการศึกษา งบประมาณ        10,000 พ.ย.61-ก.ย.62 -            10,000        ก.ย.-62

วัสดุค่าอาหารเสริม(นม)
65 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเหมืองผ่า จํานวน 80,000.- บาท (ใน

อัตราคนละ 7.37 บาท / 260 วัน) โรงเรียน

มูลนิธิมหาราช 5 จํานวน 160,000.- บาท (ใน

อัตราคนละ 7.37 บาท / 260 วัน)

กองการศึกษา งบประมาณ      240,000 พ.ย.61-ก.ย.62  60,305.70   179,694.30  ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

66 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง ค่าน้ํายาเคมีพ่นกําจัดยุง ค่าจ้างเหมา

พ่นสารเคมี กําจัดยุง ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.61  2,209.30     27,790.70    ก.ย.-62

67 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดขยะและสร้าง

ความเข้มแข็งในชุมชน ได้แก่ ค่าป้าย สื่อ

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ 

ค่าสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ      100,000  ต.ค.61-ก.ย.61  8,280         91,720        ก.ย.-62

68 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนักบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต่างๆ ค่าป้าย

 สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ 

ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.61  10,360       19,640        ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

69 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 

แอลกอฮอล์ น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง

มือ น้ํายาเคมีสําหรับพ่นหมอกควัน และ สารเคมี

ในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.61 -            30,000        ก.ย.-62

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัวครุภณฑงานบานงานครว

70 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 7 

คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ คุณลักษณะ ขนาดที่

กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา เป็นรุ่นที่ได้รับ

ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย

สํานักปลัด งบประมาณ          9,400  ต.ค.61-ก.ย.61 -            9,400          ก.ย.-62

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

71 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.61 -            30,000        ก.ย.-62

72 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

่ ่

สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.61 -            30,000        ก.ย.-62

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
73 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเขียนแบบแปลน 

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาขุดลอกลําน้ําแม่

ริม ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ และค่าจ้างเหมา

บริการอื่นๆ

กองช่าง งบประมาณ      326,000  ต.ค.61-ก.ย.61  90,000       236,000       ก.ย.-62

ค่าบํารงรักษาและซ่อมแซมคาบารุงรกษาและซอมแซม
74 ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งของ ครุภัณฑ์ ขนาด

ใหญ่และสิ่งก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบเป็นต้น 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กองช่าง งบประมาณ      100,000  ต.ค.61-ก.ย.62  1,448.91     98,551.09    ก.ย.-62

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

75 ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองช่าง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้

บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง และน้ํา

ดื่ม ฯลฯ

กองช่าง งบประมาณ        10,000  ต.ค.61-ก.ย.62 -            10,000        ก.ย.-62

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
76 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง ที่ใช้ใน

การซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลริมเหนือ เช่น ฟิวส์ 

ิ ์ไ ้ ไ ้ ไ ้

กองช่าง งบประมาณ        40,000  ต.ค.61-ก.ย.62  10,385       29,615        ก.ย.-62

สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง
77 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ น้ํามันทาไม้ ทิน

เนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ

หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้น 

ท่าน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

กองช่าง งบประมาณ        40,000  ต.ค.61-ก.ย.62  110           39,890        ก.ย.-62

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
78 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 

ตลอดจนอปกรณ์และเครื่องอะไหล่ ของรถ

กองช่าง งบประมาณ        20,000  ต.ค.61-ก.ย.62 -            20,000        ก.ย.-62

ตลอดจนอุปกรณและเครองอะไหล ของรถ

กระเช้ารถจักรยานยนต์ สังกัดกองช่าง เช่น หม้

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
79 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน ฯลฯ และ น้ํามันเครื่องที่ใช้สําหรับ

 รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ

กองช่าง งบประมาณ        20,000  ต.ค.61-ก.ย.62  7,734.45     12,265.55    ก.ย.-62

วัสดุคอมพิวเตอร์
80 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือ

แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

กองช่าง งบประมาณ        10,000  ต.ค.61-ก.ย.62  1,650         8,350          ก.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โรงงาน

81 เครื่องตัดโลหะแบบไฟเบอร์ จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ ขนาดแท่นไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อย

กว่า 1 นิ้ว กําลังไฟ 2,000 วัตต์ ความยาวของ

สายไฟ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

กองช่าง งบประมาณ          3,990  ม.ค.-ก.พ.62 -            3,990           ก.พ.62

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภณฑคอมพวเตอร

82 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด 

A3 จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ใช้เทคโนโลยี

แบบพ่นหมึก (Inkjet) ความละเอียดในการพิมพ์

ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการ

พิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที มี

ความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สําหรับกระดาษขนาด

 A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที ช่องเชื่อต่อแบบ

 USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้

กับ A3 , A4 , letter , legal และ Custom

กองช่าง งบประมาณ          7,100  ม.ค.-ก.พ.62 -            7,100           ก.พ.62

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
83 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง

สิ่งก่อสร้าง

กองช่าง งบประมาณ        50,000  ต.ค.61-ก.ย.62 -            50,000         ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

84 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอ

นกรีต (Over lay) หมู่ที่ 1 สายหลักตั้งแต่ร้าน

ขนมจีน ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 190 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ      328,000  ม.ค.-มี.ค.62 -            328,000        มี.ค.62

งบลงทนงบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

85 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ฝารางระบายน้ํา

และรางระบายน้ํา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30

 เมตร รวมความยาว 195 เมตร พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็กระบายน้ํา ขนาด 0.30x0.30 เมตร

 ทุกระยะ 5 เมตร

กองช่าง งบประมาณ      187,000  ม.ค.-มี.ค.62 -            187,000        มี.ค.62

86 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

ซอยสายเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 

35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณ

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ        76,000  ม.ค.-ก.พ.62 -            76,000        ก.พ.-62

87 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

ซอย 5/1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 35 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ        76,000  เม.ย.-พ.ค.61 -            76,000        พ.ค.-61



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

88 โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2

 ซอยบ้านนายเป็ง ศรีโรย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ      109,900  เม.ย.มิ.ย.62 -            109,900        มิ.ย.62

89 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

(Over lay) หม่ที่ 2 ซอย 2 บ้านเลขที่ 47 ถึง

กองช่าง งบประมาณ      175,000  เม.ย.มิ.ย.62 -            175,000        มิ.ย.62

(Over lay) หมูท 2 ซอย 2 บานเลขท 47 ถง

บ้านเลขที่ 25 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.5-4 เมตร ยาว

 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณ

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 506.25 ตารางเมตร

90 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

(Over lay) หมู่ที่ 3 ถนนสายหลัก จากบ้านเลขที่

 5 ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 280 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ      483,900  ต.ค.-ธ.ค.61  -            483,900        ธ.ค.62

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

4 ซอย 6 บ้านเลขที่ 77 ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย4 

เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ      263,000  เม.ย.-มิ.ย.62 -            263,000        มิ.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

92 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอ

นกรีต (Over lay) หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก 

บ้านเลขที่ 80/1 ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

154 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณ

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร

กองช่าง งบประมาณ      212,900  เม.ย.-มิ.ย.62 -            212,900        มิ.ย.62

93 โครงการปรับปรงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กองช่าง งบประมาณ 487 400 เม ย -มิ ย 62 - 487 400 มิ ย 6293 โครงการปรบปรุงผวถนนแอสฟลตกคอนกรต 

(Over lay) หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทาน

 จากลานกีฬา ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว

 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณ

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,410 ตารางเมตร

กองชาง งบประมาณ     487,400 เม.ย.-ม.ย.62 -          487,400     ม.ย.62

94 โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสํานักงาน 

เทศบาล ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 35 เมตร ตาม

แบบที่เทศบาลกําหนด

กองช่าง งบประมาณ      250,000  เม.ย.-มิ.ย.62 -            250,000        มิ.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

95 ค่าใช้จ่ายจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะใน

พื้นที่ตําบลริมเหนือ ค่าจ้าง เก็บ ขนและกําจัด

ขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

 กองช่าง งบประมาณ      192,832  ต.ค.61-ธ.ค.61  192,832     -              ธ.ค.61

ค่าใช้จ่ายจ้างเอกชนเก็บขนและกําจัดขยะใน

พื้นที่ตําบลริมเหนือ ค่าจ้าง เก็บ ขนและกําจัด

 กองช่าง งบประมาณ      563,168  ม.ค.62-ก.ย.62  102,963.20 460,204.80   ก.ย.62

พนทตาบลรมเหนอ คาจาง เกบ ขนและกาจด

ขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ และค่าจ้าง

เหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

96 ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 

ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ ของรถ

กระเช้ารถจักรยานยนต์ สังกัดกองช่าง เช่น หม้

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กระจก ไส้กรอง ฯลฯ

 กองช่าง งบประมาณ        10,000  ต.ค.61-ก.ย.62 -            5,000.00       ก.ย.62 โอนลดครั้งที่ 2 

5,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
97 ค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน ฯลฯ และ น้ํามันเครื่องที่ใช้สําหรับ

 รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ

 กองช่าง งบประมาณ        30,000  ต.ค.61-ก.ย.62  7,511.70     22,488.30     ก.ย.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

98 ค่าใช้จ่ายการดําเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ตําบลริมเหนือ ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

 ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        15,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            15,000         ส.ค.62

99 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ สํานักปลัด งบประมาณ 10 000 ม ค -ส ค 62 - 10 000 ส ค 6299 คาใชจายโครงการจดงานวนทองถนไทย ไดแก 

ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 สานกปลด งบประมาณ       10,000 ม.ค.-ส.ค.62 -          10,000      ส.ค.62

100 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชา 

สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ          5,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            5,000           ส.ค.62

101 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

ตําบลริมเหนือ ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชา สัมพันธ์

 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ          5,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            5,000           ส.ค.62

102 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ได้แก่ ค่า

ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

่ ่

 สํานักปลัด งบประมาณ 30,000        ม.ค.-ส.ค.62 -            30,000         ส.ค.62

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  ฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

103 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลริม

เหนือ ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        30,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            30,000         ส.ค.62

104 ค่าจัดการแข่งขันกีฬาตําบลริมเหนือ ได้แก่ ค่า กองการศึกษา งบประมาณ 5 000 ม ค -พ ค 62 - 5 000 พ ค 62104 คาจดการแขงขนกฬาตาบลรมเหนอ ไดแก คา

ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า

จัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือ

ของรางวัล ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด ปิด ค่าชุดกีฬา ฯลฯ

 กองการศกษา งบประมาณ         5,000 ม.ค.-พ.ค.62 -          5,000        พ.ค.62

105 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 

2561 เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดินสอ ไม้

บรรทัด อาหารเสริม วัสดุอุปกรณ์ จัดทําเวที เงิน

รางวัล การจัดนิทรรศการต่างๆ ฯลฯ

 กองการศึกษา งบประมาณ        10,000   ม.ค.61 -            10,000         ม.ค.61

106 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ค่าป้าย สื่อ

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

ื่ ื่ ่ ่ ั ์ ่

 กองการศึกษา งบประมาณ 12,000        มิ.ย.-ก.ค.62 -            12,000         ก.ค.62

เครืองดืม ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ  

ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

107 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ได้แก่

 ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 กองการศึกษา งบประมาณ          5,000   ก.ค.62 -            5,000           ก.ค.62

108 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทําบุญตักบาตรส่งท้ายปี

เก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้แก่ ค่าป้าย สิ่อประชา

สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

สถานที่ ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 กองการศึกษา งบประมาณ          5,000  ธ.ค.61-ม.ค.62 -            5,000           ม.ค.62

109 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ได้แก่

 ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ

ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ

แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินหรือ

ของรางวัล ฯลฯ

 กองการศึกษา งบประมาณ          5,000  เม.ย.62 -            5,000          เม.ย.-62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

110 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง(ยี่

เป็ง) ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง

เหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวด

 กองการศึกษา งบประมาณ          5,000   พ.ย.61  4,658         342             พ.ย.61

 หรือแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงิน

หรือของรางวัล ค่าจัดซุ้มประตูป่า ประดับโคมไฟ

 โคมลอย ฯลฯ

111 ค่าใช้จ่ายตามโครงการปู่ย่า สอนหลาน ได้แก่ ค่า

ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ

 กองการศึกษา งบประมาณ        10,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            10,000         ส.ค.62

112 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลริม

เหนือ ได้แก่ ค่าป้าย  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ในการพัฒนาจุดสาธิต ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        10,000  ม.ค.-ส.ค.62 -            10,000         ส.ค.62



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

113 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักจากเศษ

ใบไม้และเศษวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน ได้แก่

 ค่าป้าย  สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        15,000  ม.ค.-ส.ค.62  1,980         13,020         ส.ค.62

114 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินกิจกรรมขยาย

ผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิธีชีวิตของ

ประชาชน ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        20,000  ม.ค.-ส.ค.62  16,010       3,990           ส.ค.62

ค่าวัสดุ
ค่าวัดสุการเกษตร

115 ค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด

โรคแมลงและสัตว์ศัตรูพืช พันธุ์พืชและสัตว์ 

อาหารพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุปลูกหรือเพาะชํา 

วัสดุในการบํารุงรักษาพืชและสัตว์ วัสดุ

ขยายพันธุ์และสัตว์ วัสดุการผลิตพืชและสัตว์ 

วัสดุการผลิตอาหารพืชและสัตว์ เครื่องมือ

การเกษตร จอบ เสียม คราด กรรไกรตัดกิ่ง บัว

 สํานักปลัด งบประมาณ 25,000        ต.ค.61-ก.ย.62 -            25,000         ก.ย.62

การเกษตร จอบ เสยม คราด กรรไกรตดกง บว

รดน้ํา กระถาง ฯลฯ



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

116 ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่น

รักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร

เผยแพร่ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        20,000  มิ.ย.-ส.ค.62 -            20,000         ส.ค.62

117 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พันธ์

กรรมพืชท้องถิ่น (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์

กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ) ได้แก่ ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 สํานักปลัด งบประมาณ        20,000  มิ.ย.-ส.ค.62 -            20,000         ส.ค62

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

118 ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกตอนกรีต 

(Over lay) หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก บ้านเลขที่ 97 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตําบลสันโป่ง ขนาดกว้าเฉลี่ย 4 

เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม.

 กองช่าง งบประมาณ      272,000  พ.ย.61-ม.ค.62  272,000     -              ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

119 ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

(Over lay) หมู่ที่ 5 ถนนสายหลัก (ยุคลธร) 

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตําบลแม่แรม ขนาดกว้างเฉลี่ย

 4-5 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 787.5 ตร.ม.

 กองช่าง งบประมาณ      333,000  พ.ย.61-ม.ค.62  329,000     4,000           ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

120 ค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต (Over lay) พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู 

ซอย 1 หมู่ที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 3.5-4 เมตร ยาว

 116 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมราง

ระบายน้ํากว้าง 0.15 เมตร กว้างลึก 0.20 เมตร

 กองช่าง งบประมาณ      393,000  พ.ย.61-ม.ค.62 -            393,000        ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

121 ค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต (over lay) หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 89 ถึง

บ้านเลขที่ 35 (บ้านนายศักดิ์ คําอ้าย) ขนาดถนน

 กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 

เมตร

 กองช่าง งบประมาณ      109,000  พ.ย.61-ม.ค.62 -            109,000        ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

122 ค่าปรับปรุง ฝารางระบายน้ํา รางระบายน้ํา 

พร้อมขุดลอก ถนนสายหลัก ทิศตะวันตก หมู่ที่ 1

 ขนาดรางระบายน้ํากว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร รวม

ความยาว 387 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

้ํ 0 30 0 30 5

 กองช่าง งบประมาณ      301,000  พ.ย.61-ม.ค.62 -            301,000        ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

ระบายนําขนาด 0.30x0.30 เมตร ทุกระยะ 5 

เมตร



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

123 ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู่ที่ 1 (บ้านโต้ง) ทิศตะวันออก ขนาดไหล่

ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 30 ตร.ม.

 กองช่าง งบประมาณ        16,000  พ.ย.61-ม.ค.62 -            16,000         ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

124 ค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ซอย 5 หม่ที่ 2 กองช่าง งบประมาณ 98 000 พ ย 61-ม ค 62 - 98 000 ม ค 62 รายจ่ายค้างจ่าย124 คาวางทอระบายนาพรอมบอพก ซอย 5 หมูท 2 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 55 

เมตร

กองชาง งบประมาณ       98,000 พ.ย.61-ม.ค.62 -          98,000      ม.ค.62 รายจายคางจาย

 ปี 61

125 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Over lay) ซอยข้างกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 36 เมตร หนาเฉลี่ย

 0.05 เมตร และขนาดถนนกว้าง 3.5 เมตร ยาว

 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 กองช่าง งบประมาณ        78,000  พ.ย.61-ม.ค.62 -            78,000         ม.ค.62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

126 ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมสร้างประตูระบายน้ํา

 ซอยวิวน้ําข้างน้ําแม่ริม หมู่ที่ 2 ขนาดถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.8-3.0 เมตร ยาว 15 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 กองช่าง งบประมาณ        50,000  ม.ค.62-ก.พ.62 -            50,000        ก.พ.-62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

127 ค่าวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ถนน

สายหลัก บ้านนายเจริญ ฟองเงิน (ต้นโพธิ์) 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 7 

 กองช่าง งบประมาณ 15,000        ม.ค.62-ก.พ.62 -            15,000        ก.พ.-62 รายจ่ายค้างจา่ย

 ปี 61

เมตร



แบบ ผด.3

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

1 2 3 4 5

 เบิกจ่ายแล้ว
 จํานวน 

 คงเหลือ 
จํานวน (บาท)

กําหนดส่ง
มอบของ/

หมายเหตุ

แบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี พ.ศ.2562
ของเทศบาลตําบลริมเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน  (หน่วย) หน่วยงาน
เจ้าของเงิน

แหล่งเงิน  จํานวนเงิน
(บาท)

ช่วงเวลาที่ต้อง
เริ่มจัดหา

ผลการดําเนินงาน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

128 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Over lay) ถนนสายหลักหมู่ที่ 3 บริเวณเขต

ติดต่อหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ขนาดถนนกว้าง 6 

เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 กองช่าง งบประมาณ      134,000  ม.ค.62-มี.ค.62  -            134,000       มี.ค.-62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

129 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

ซอยบ้านเลขที่ 1 (ร้านป้าศร)ี ขนาดถนน

 กองช่าง งบประมาณ        85,000  ม.ค.62-มี.ค.62 -            85,000        มี.ค.-62 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 61ซอยบานเลขท 1 (รานปาศร) ขนาดถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.0-3.5 เมตร ยาว 49 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่

รวมไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.

 ป 61

130 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Over lay) ซอย 4 (ประกาย) หมู่ที่ 4 ขนาด

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร

 กองช่าง งบประมาณ      260,000  ม.ค.62-มี.ค.62  -            260,000       มี.ค.-62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61

131 ค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ทาง

สาธารณะประโยชน์ลงน้ําปิง ขนาดถนนกว้าง 3.5

 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752.5 ตร.ม.

 กองช่าง งบประมาณ 61,000        ม.ค.62-มี.ค.62 -            61,000        มี.ค.-62 รายจ่ายค้างจ่าย

 ปี 61




