
 แบบ  ผด.3

งวดที่  1  (ตุลาคม - ธันวาคม)
งวดที่  2  (มกราคม - มนีาคม)
งวดที่  3  ( เมษายน - มถิุนายน)
งวดที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน)

หน่วยงาน ช่วงเวลาทีต่้องเริ่ม เบิกจา่ยแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่งมอบงาน

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

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ กองคลงั งบประมาณ 40,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 8,900.00       31,100.00    20  มี.ค.2560

2 โครงการจัดท าแผ่นที่ภาษี กองคลงั งบประมาณ 100,000.00    ต.ค  59- ก.ย.60  /

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษี กองคลงั งบประมาณ 5,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

4 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองคลงั งบประมาณ 10,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  /

5 วัสดุส านักงาน กองคลงั งบประมาณ 30,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 17,287.00     12,713.00    16  ก.พ.2560

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลงั งบประมาณ 5,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั งบประมาณ 20,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 18,300.00     1,700.00      16  ก.พ.2560

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลงั งบประมาณ 40,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 28,000.00     12,000.00    16  พ.ย.2559

9 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองคลงั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 4,390.00       5,610.00      7  ธ.ค.2559

10 โครงการพัฒนนาศกัยภาพมหกรรมการศกึษา กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  /

11 วัสดุส านักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 2,639.00       17,361.00    16  ก.พ.2560

12 วัสดุงานบ้าน งานครัว กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 5,428.00       14,572.00    16  ก.พ.2560

13 คา่อาหารเสริม (นม) กองการศึกษา งบประมาณ 651,510.00    ต.ค  59- ก.ย.60  / 162,558.90   488,951.10  8  มี.ค.2560

14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

15 วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 6,180.00       3,820.00      16  ก.พ.2560

17 วัสดุการศกึษา กองการศึกษา งบประมาณ 119,000.00    ต.ค  59- ก.ย.60  / 102,000.00   17,000.00    1  พ.ย.2559

18 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 6,124.48       3,875.52      16  ก.พ.2560

หมายเหตุ

                                                                         แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2560
                                                                                                                ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่ย็น

                                                                ขอ้มลู    ณ    วันที่    31    มนีาคม   2560

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



19 คา่สนับสนุนอาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ กองการศึกษา งบประมาณ 343,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 150,000.00   193,000.00  17  ม.ค.2560

20 โครงการกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00        ม.ค.60  / 11  ม.ค.2560 โอนลด 50,000

21 โครงการกจิกรรมวัแม่แห่งชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00        มิ.ย. - ก.ค.60  /

22 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา งบประมาณ 40,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

23 โครงการแขง่ขนักฬีาเปตองต้านยาเสพติด กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

24 โครงการแขง่ขนักฬีาสีสัมพันธต์ าบลแม่เย็น กองการศึกษา งบประมาณ 70,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

25 โครงการแขง่ขนักฬีาแม่เย็นคพั กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

26 โครงการแขง่ขนักฬีา อสม.อ าเภอพาน กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

27 โครงการปู่สอนหลาน กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

28 โครงการส่งเสริมการเลน่ดนตรีพ้ืนเมือง กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

29 โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน่ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

30 โครงการส่งเสริมกประเพณีปี๋ใหม่เมือง กองการศึกษา งบประมาณ 70,000.00        เม.ย.60  /

31 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (พบกนัวันพระ) กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00        มิ.ย. - ก.ค.60  /

32 โครงการส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรมลา้นนา กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

33 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

34 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิเกษตร กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

35 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

36 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ กองการศึกษา งบประมาณ 150,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 50,800.00     99,200.00    2  มี.ค.2560

37 โครงการปรับปรุงเส้นจราจรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุกองการศึกษา งบประมาณ 87,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 87,000.00     - 25 ม.ค.2560

38 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 123,272.00   26,728.00    24  ก.พ.2560 โอนเพ่ิม 140,000

39 โครงการอบรมหลกัสูตรการบริหารที่ดี ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /

40 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกฯส านักปลดั งบประมาณ 300,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / โอนลด 300,000

41 โครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชด าริและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จฯส านักปลดั งบประมาณ 300,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 295,400.00   4,600.00      30  ธ.ค.2559 ต้ังรายการใหม่

42 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลแม่เย็น ส านักปลดั งบประมาณ 60,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 120,000.00   - 17 ม.ค.2560 โอนเพ่ิม 60,000

43 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

44 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ ส านักปลดั งบประมาณ 808,500.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 321,608.74   456,891.26  28  มี.ค.2560 โอนลด 30,000



45 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 52,110.00     27,890.00    24  ก.พ.2560 โอนเพ่ิม 30,000

46 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 3,650.00       6,350.00      16 ก.พ.2560

47 คา่วัสดุส านักงาน ส านักปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 43,552.00     46,448.00    16 ก.พ.2560 โอนเพ่ิม 40,000

48 คา่วัสดุงานบ้าน งานครัว ส านักปลดั งบประมาณ 40,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 17,237.00     22,763.00    2  มี.ค.2560

49 คา่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 600.00          9,400.00      16 ก.พ.2560

50 คา่วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 3,870.00       26,130.00    26  ธ.ค.2559

51 คา่วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส านักปลดั งบประมาณ 120,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  / 44,920.00     75,080.00    7   มี.ค.2560

52 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

53 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 18,015.00     31,985.00    16 ก.พ.2560 โอนเพ่ิม 20,000

54 เกา้อ้ีส านักงาน ส านักปลดั งบประมาณ 4,500.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /

55 เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  เคร่ือง ส านักปลดั งบประมาณ 21,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

56 ตู้โชว์  จ านวน  1 หลงั ส านักปลดั งบประมาณ 5,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /

57 โต๊ะประชมุ    จ านวน  6  ตัว ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

58 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลดั งบประมาณ 19,600.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 11,745.00     7,855.00      28   มี.ค.2560

59 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   3  ชดุ ส านักปลดั งบประมาณ 61,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 59,500.00     1,500.00      26  ธ.ค.2559

60 เคร่ืองพิมพ์  จ านวน  4  เคร่ือง ส านักปลดั งบประมาณ 13,200.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 13,200.00     - 26  ธ.ค.2559

61 โครงการต่อเติมหอ้งประชมุองคก์ารบริหารสว่นต าบลแมเ่ย็น ส านักปลดั งบประมาณ 25,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

62 รายจ่ายอ่ืน ส านักปลดั งบประมาณ 12,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

63 โครงการจัดให้มีน้ าอุปโภค- บริโภค ส านักปลดั งบประมาณ 15,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

64 โครงการปอ้งกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลขึ้นปใีหม่ ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 17,520.00     2,480.00      6   ม.ค.2560

65 โครงการปอ้งกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

66 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

67 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และสายตรวจอาสา ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

68 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /

69 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า    จ านวน   1  เคร่ือง ส านักปลดั งบประมาณ 12,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 12,000.00     - 23   มี.ค.2560

70 กลอ้งวงจรปิด   จ านวน  1  ชดุ ส านักปลดั งบประมาณ 100,000.00      ต.ค  59- ก.ย.60  /



71 รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / ต้ังรายการใหม่

72 แท่งเบริเออร์   จ านวน   4  อัน ส านักปลดั งบประมาณ 18,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
73 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
74 โครงการชุมชนจักรยานต าบลแม่เย็น ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 3,000.00       17,000.00    26  ธ.ค.2559
75 โครงการปอ้งกนัและควบคมุการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
76 โครงการพัฒนาแผนงาน/กจิกรรมสาธารณสุข ส านักปลดั งบประมาณ 2,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
77 โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้น าชมุชนในการบริการสาธารณสขุ ส านักปลดั งบประมาณ 2,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
78 โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัปัญหาการติดเชือ้เอชไอวี ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
79 โครงการรณรงค์เพ่ิอป้องกันโรคมือเท้าปากเด็กวัยก่อนเรียน ส านักปลดั งบประมาณ 2,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
80 โครงการสร้างพ้ืนทีป่ลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าต าบลแม่เย็น ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
81 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
82 โครงการพัฒนาคณุภาพชวิิตคนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส/ไร้ที่พ่ึง ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
83 โครงการกจิกรรมปรองดองสมานฉันท์ ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
84 โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพติด ศตส. ต าบลแมเ่ย็น ส านักปลดั งบประมาณ 5,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
85 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
86 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชมุชน ส านักปลดั งบประมาณ 3,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  / 1,398.00       1,602.00      1  พ.ย.2559
87 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
88 โครงการอบรมลกูเสือชาวบ้าน ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
89 โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกลุ่มประชาคมด้วยวิธีสหกรณ์ ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
90 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
91 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปอาหาร ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
92 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ส านักปลดั งบประมาณ 5,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
93 โครงการ  อบต.เคลื่อนทีพ่บประชาชน ส านักปลดั งบประมาณ 30,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
94 โครงการอบรมการท าขนมไทย ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
95 โครงการอบรมการเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเซนต์ ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
96 โครงการอบรมกการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ส านักปลดั งบประมาณ 8,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
97 โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลแม่เย็น ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
98 โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /



99 วัสดุการเกษตร ส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 7,750.00       12,250.00    28  มี.ค.2560
100 โครงการเข้าค่ายอบรมเด็กและเยาวชนการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 9,400.00       10,600.00    20  มี.ค.2560
101 โครงการต้นไม้กินได้ ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
102 โครงการปอ้งกนัการบกุรุกพ้ืนที่ปา่และการจัดท าแนวกนัไฟปา่ ส านักปลดั งบประมาณ 25,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 20,360.00     4,640.00      21  ก.พ.2560
103 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 31 ต.ค.2559 โอนลด 10,000

104 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
105 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
106 โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส านักปลดั งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 34,070.00     15,930.00    7  มี.ค.2560
107 โครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯส านักปลดั งบประมาณ 20,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
108 โครงการอนุกรักษ์แหล่งน้ า ส านักปลดั งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
109 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ กองชา่ง งบประมาณ 35,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 36,600.00     83,400.00    20  มี.ค.2560 โอนเพ่ิม 85,000

110 รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน กองชา่ง งบประมาณ 40,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 104,600.00   50,400.00    8  มี.ค.2560 โอนเพ่ิม 115,000

111 วัสดุส านักงาน กองชา่ง งบประมาณ 15,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 13,983.00     1,017.00      16  ก.พ.2560
112 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองชา่ง งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 11,560.00     38,440.00    10  ม.ค.2560
113 วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ กองชา่ง งบประมาณ 30,000.00        ธ.ค.-59  / 6,000.00       24,000.00    7  มี.ค.2560 ต้ังรายการใหม่

114 วัสดุก่อสร้าง กองชา่ง งบประมาณ 10,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
115 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองชา่ง งบประมาณ 5,000.00          ต.ค  59- ก.ย.60  /
116 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองชา่ง งบประมาณ 18,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 11,670.00     6,330.00      16  ก.พ.2560
117 ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) กองชา่ง งบประมาณ 21,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  /
118 วัสดุก่อสร้าง กองชา่ง งบประมาณ 50,000.00        ต.ค  59- ก.ย.60  / 50,000.00     - 24  ก.พ.2560
119 โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต  หมู่  8 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  / 7  ธ.ค.2559 โอนลด 200,000

120 ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที ่  8 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  / 49,642.59     150,357.41  17  ม.ค.2560 ต้ังรายการใหม่

121 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีตพร้อมวางทอ่ระบายน้ า  ม.7 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  / 199,500.00   500.00         9  มี.ค.2560
122 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีตพร้อมวางทอ่ระบายน้ า ม.10 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  / 199,000.00   1,000.00      13  ธ.ค.2559
123 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  4 กองชา่ง งบประมาณ 230,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  /
124 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ซอยสันลมจอย  หมู่  2 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  /
125 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหว้ยเหมี่ยง  หมู่  11 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      พ.ค  -มิ.ย.60  /
126 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอยกรีตเสริมเหล็ก   ม.3 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      พ.ค  -มิ.ย.60  / 199,500.00   500.00         30  มี.ค.2560



127 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลพัสติกคอนกรีตสายอุทยานฯ กองชา่ง งบประมาณ 300,000.00      ก.ค  -ก.ย.60  /
128 โครงการขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู ่ 5 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ก.ค  -ก.ย.60  / 7  ธ.ค.2559 โอนลด 200,000

129 ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที ่  5 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ธ.ค 59  - เม.ย.60  / 39,674.72     160,325.28  17  ม.ค.2560 ต้ังรายการใหม่

130 โครงการขยายไหลท่างคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู ่ 6 กองชา่ง งบประมาณ 150,000.00      ก.ค  -ก.ย.60  / 148,500.00   1,500.00      11  ม.ค.2560
131 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องผู้บริหาร  อบต.แม่เย็น กองชา่ง งบประมาณ 270,000.00      ต.ค  -ก.ย.60  /
132 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานกองชา่ง กองชา่ง งบประมาณ 180,000.00      ต.ค  -ก.ย.60  /
133 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ์  หมู ่ 1 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ต.ค  -ก.ย.60  /
134 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอยกรีตรูปตัวยู   หมู.่9 กองชา่ง งบประมาณ 200,000.00      ต.ค  -ก.ย.60  / 192,000.00   8,000.00      9  มี.ค.2560 ต้ังรายการใหม่

                            จ.ส.อ.       ชาญรรงค ์    ป่าโพธิ์ชนั          ผู้ตรวจสอบ                     จันทร์ฉาย  วงศแ์กน่จันทร์ ผู้รับผิดชอบ
                                              (ชาญรรงค ์    ป่าโพธิ์ชนั )                                                          ( นางจันทร์ฉาย    วงศแ์กน่จันทร์)          
                                    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เย็น                                                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เย็น








