
    

  

แบบ ผด.3 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่…31  มีนาคม  2551...... ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 
แหลง
เงิน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริม่ ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมายเหตุ 

ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
1 วัสดุอาหารเสริม(นม) สํานักปลัด          549,440  ต.ค.50-ก.ย.51               14,383.00    535,057.00      
2 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด            60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               16,240.00      43,760.00      
3 วัสดุสํานักงาน สวนการคลัง            30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                    520.00      29,480.00      
4 วัสดุสํานักงาน สวนโยธา            20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        20,000.00      
5 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด            10,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        10,000.00      
6 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด            30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 5,130.00      24,870.00      
7 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการคลัง            20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 7,950.00      11,050.00      
8 วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา            20,000  ต.ค.50-ก.ย.51               12,535.00        7,465.00      
9 วัสดุอุปกรณกีฬา สํานักปลัด            60,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        60,000.00      
10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด            50,000  ต.ค.50-ก.ย.51               47,149.00        2,851.00      
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนการคลัง            30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      
12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา            60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               10,662.00      49,338.00      
13 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สํานักปลัด            80,000  ต.ค.50-ก.ย.51               19,800.00      60,200.00      
14 วัสดุคลอรีน สํานักปลัด            30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      

               
 ลงชื่อ............................... เจาหนาที่พัสดุ                           ลงชื่อ...............................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ            ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                     (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                                        (นางณัฐวดี   สิงหลอ)  

    แบบ ผด.3 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ   ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่.....31  มีนาคม  2551......  ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 
แหลง
เงิน จํานวน 

ชวงเวลาที่ตอง
เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 

กาํหนดสงมอบ
ของ/ หมายเหตุ 

ที่          เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2  3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย   

15 วัสดุการศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก สํานักปลัด    13,650 ต.ค.50-ก.ย.51           4,340.00 9,310.00     
16 วัสดุกอสราง สวนโยธา    138,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 138,000.00     
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา    120,000 ต.ค.50-ก.ย.51           49,800.00 70,200.00     
18 วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนโยธา    20,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 20,000.00     
19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา    60,000 ต.ค.50-ก.ย.51           7,250.00 52,750.00     
20 ตูเก็บแฟม  2  ชั้น สวนการคลัง    2,800 ต.ค.50-ก.ย.51           2,800.00 -   
21 เครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัด    70,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 70,000.00     
22 ปรับปรุงซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร สวนโยธา    100,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 100,000.00     
23 กอสรางที่อานหนังสือพิมพหมู 2 สวนโยธา    140,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 140,000.00     
24 กอสรางที่อาบน้ําละหมาด หมู 3 สวนโยธา    364,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 364,000.00     
25 กอสรางคูระบายน้ําคสล. หมู 4 สวนโยธา    198,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 198,000.00     
26 กอสรางศาลาเอนกประสงคหมู 4 สวนโยธา    127,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 127,000.00     
27 กอสรางหองน้ํา-สวมสาธารณะ หมู 5 สวนโยธา    94,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 94,000.00     
28 กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 สวนโยธา    99,000 ต.ค.50-ก.ย.51           - 99,000.00    

 ลงชื่อ...............................เจาหนาที่พัสดุ          ลงชื่อ...............................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
                          (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                                              (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                                                   (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 

 
 

 
 

 
 

                            
 



        

 

   

 
 
  

 
                                                           แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

แบบ ผด.3 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่......30   มิถุนายน  2551...... ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 
แหลง
เงิน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริม่ ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 

กําหนดสงมอบ
ของ/ หมายเหตุ 

ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5
จํานวน 
(บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย

30 แทนธรรมมาส สํานักปลัด    100,000 ก.ค.-ก.ย.51            -         100,000       
31 โตะและเกาอีค้อมพิวเตอร สํานักปลัด    20,000 ก.ค.-ก.ย.51            -           20,000      
32 โตะทํางานและเกาอี้ สวนโยธา    3,850 ก.ค.-ก.ย.51           - 3850     
33 เคริ่องคอมพิวเตอร สวนการคลัง    99,000 ก.ค.-ก.ย.51            -           99,000      
34 เครื่องคอมพิวเตอร สวนโยธา    65,000 ก.ค.-ก.ย.51            -           65,000      
35 เครื่องพิมพเช็ค สวนการคลัง    5,000 ก.ค.-ก.ย.51            -             5,000      
36 โครงการปรับปรุงตกแตงสํานักงาน สวนโยธา    97,500 ก.ค.-ก.ย.51            -           97,500      
37 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู 3 สวนโยธา    99,000 ก.ค.-ก.ย.51           - 99,000.00     
38 โครงการจัดทํารั้วสนามกีฬาหมู4 สวนโยธา    99,500 ก.ค.-ก.ย.51            -           99,500      
39 โครงการกอสรางคูระบายน้ําหมู 3 สวนโยธา    350,000 ก.ค.-ก.ย.51            -         350,000      
40 โครงการกอสรางทางเทาคสล.หมู5 สวนโยธา   99,000 ก.ค.-ก.ย.51                   92,500             6,500      
41 วัสดุอุปกรณจราจร สํานักปลัด    100,000 ก.ค.-ก.ย.51                  99,000             1,000      

 ลงชื่อ...............................เจาหนาที่พัสดุ          ลงชื่อ...............................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
                          (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                                              (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                                                   (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 



 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
   แบบ ผด.3 
¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ  ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่…30  มิถุนายน    2551...... ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน 
ชวงเวลาที่ตอง

เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ 
หมาย
เหตุ 

ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
1 วัสดุอาหารเสริม(นม) สํานักปลัด   649,440  ต.ค.50-ก.ย.51             513,667.00    135,773.00      
2 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด   60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               26,020.00      33,980.00      
3 วัสดุสํานักงาน สวนการคลัง    30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                    520.00      29,480.00      
4 วัสดุสํานักงาน สวนโยธา   20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        20,000.00      
5 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด      10,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        10,000.00      
6 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด   30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 5,130.00      24,870.00      
7 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการคลัง       20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 8,950.00      11,050.00      
8 วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา   20,000  ต.ค.50-ก.ย.51               12,535.00        7,465.00      
9 วัสดุอุปกรณกีฬา สํานักปลัด   60,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        60,000.00      
10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด   50,000  ต.ค.50-ก.ย.51               47,149.00        2,851.00      
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนการคลัง   30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      
12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา   60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               10,662.00      49,338.00      
13 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สํานักปลัด   80,000  ต.ค.50-ก.ย.51               19,800.00      60,200.00      
14 วัสดุคลอรีน สํานักปลัด   30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      

               
 ลงชื่อ.............เจาหนาที่พัสดุ                    ลงชื่อ...........หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ            ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                         (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                          (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
                                                                  แบบ ผด.3 
¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ 

   

¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่.....30  มิถุนายน  2551...... ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 
แหลง
เงิน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริม่ ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ 

หมาย
เหตุ 

ที ่              เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
15 วัสดุการศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก สํานักปลัด        113,650  ต.ค.50-ก.ย.51             104,090.00        9,560.00      
16 วัสดุกอสราง สวนโยธา        138,000  ต.ค.50-ก.ย.51               40,309.00      97,691.00      
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา        120,000  ต.ค.50-ก.ย.51               49,800.00      70,200.00      
18 วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนโยธา          20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        20,000.00      
19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา          60,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 7,250.00      52,750.00      
20 ตูเก็บแฟม  2  ชั้น สวนการคลัง            2,800  ต.ค.50-ก.ย.51                 2,800.00                   -        
21 เครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัด          70,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        70,000.00      

22 ปรับปรุงซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร สวนโยธา        100,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      100,000.00      

23 กอสรางที่อานหนังสือพิมพหมู 2 สวนโยธา        182,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      140,000.00      
24 กอสรางที่อาบน้ําละหมาด หมู 3 สวนโยธา            4,500  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      364,000.00      
25 กอสรางคูระบายน้ําคสล. หมู 4 สวนโยธา        257,400  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      198,000.00      
26 กอสรางศาลาเอนกประสงคหมู 4 สวนโยธา        165,100  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      127,000.00      
27 กอสรางหองน้ํา-สวมสาธารณะ หมู 5 สวนโยธา         94,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        94,000.00      
28 กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 สวนโยธา     99,000  ต.ค.50-ก.ย.51               92,500.00        6,500.00      

               
 ลงชื่อ...............................เจาหนาที่พัสดุ                (ลงชื่อ)..............       ลงชื่อ.........................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)           (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                                  (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 



   

 

   

แบบ ผด.3 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ  ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่…30  กันยายน    2551......  ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน 
ชวงเวลาที่ตอง

เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 
กําหนดสงมอบ

ของ/ หมายเหตุ 
ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
1 วัสดุอาหารเสริม(นม) สํานักปลัด   649,440  ต.ค.50-ก.ย.51             649,223.00           217.00      
2 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด     60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               55,541.00        4,459.00      
3 วัสดุสํานักงาน สวนการคลัง      30,000  ต.ค.50-ก.ย.51               19,922.00      10,078.00      
4 วัสดุสํานักงาน สวนโยธา     20,000  ต.ค.50-ก.ย.51               17,782.00        2,218.00      
5 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด     10,000  ต.ค.50-ก.ย.51                 2,040.00        7,960.00      
6 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด      30,000  ต.ค.50-ก.ย.51               26,680.00        3,320.00      
7 วัสดุคอมพิวเตอร สวนการคลัง      20,000  ต.ค.50-ก.ย.51               19,330.00           670.00      
8 วัสดุคอมพิวเตอร สวนโยธา     20,000  ต.ค.50-ก.ย.51               15,735.00        4,265.00      
9 วัสดุอุปกรณกีฬา สํานักปลัด      60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               59,940.00             60.00      
10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด      50,000  ต.ค.50-ก.ย.51               47,149.00        2,851.00      
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนการคลัง     30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      
12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สวนโยธา      60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               10,662.00      49,338.00      
13 วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สํานักปลัด      80,000  ต.ค.50-ก.ย.51               79,925.00             75.00      
14 วัสดุคลอรีน สํานักปลัด     30,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        30,000.00      

               
 ลงชื่อ............เจาหนาที่พัสดุ               ลงชื่อ............หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
    (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)              (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                    (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 



   

  

   

แบบ ผด.3 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่.....30  กันยายน  2551......  ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน 
แหลง
เงิน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 

กําหนดสงมอบ
ของ/ 

หมาย
เหตุ 

ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
15 วัสดุการศึกษาสําหรับศูนยเด็กเล็ก สํานักปลัด   113,650  ต.ค.50-ก.ย.51             104,090.00        9,560.00      
16 วัสดุกอสราง สวนโยธา   138,000  ต.ค.50-ก.ย.51               40,309.00      97,691.00      
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สวนโยธา   120,000  ต.ค.50-ก.ย.51             122,186.70      12,813.30      
18 วัสดุยานพาหนะและขนสง สวนโยธา   20,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -        20,000.00      
19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สวนโยธา   60,000  ต.ค.50-ก.ย.51               59,060.00           940.00      
20 ตูเก็บแฟม  2  ชั้น สวนการคลัง   2,800  ต.ค.50-ก.ย.51                 2,800.00                   -        
21 เครื่องคอมพิวเตอร สํานักปลัด   70,000  ต.ค.50-ก.ย.51               45,050.00           950.00      
22 ปรับปรุงซอมแซมฝายตนน้ําลําธาร สวนโยธา   100,000  ต.ค.50-ก.ย.51             100,000.00                   -        
23 กอสรางที่อานหนังสือพิมพหมู 2 สวนโยธา   182,000  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      182,000.00  9-พ.ย.-51 คางจาย 
24 กอสรางที่อาบน้ําละหมาด หมู 3 สวนโยธา   4,500  ต.ค.50-ก.ย.51                            -          4,500.00      
25 กอสรางคูระบายน้ําคสล. หมู 4 สวนโยธา       -    ต.ค.50-ก.ย.51                            -                     -        
26 กอสรางศาลาเอนกประสงคหมู 4 สวนโยธา   165,100  ต.ค.50-ก.ย.51                            -      165,100.00  9-พ.ย.-51 คางจาย 
27 กอสรางหองน้ํา-สวมสาธารณะ หมู 5 สวนโยธา   94,000  ต.ค.50-ก.ย.51               87,850.00        6,150.00      
28 กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 สวนโยธา   99,000  ต.ค.50-ก.ย.51               92,500.00        6,500.00      

               
 ลงชื่อ...............................เจาหนาที่พัสดุ            ลงชื่อ.................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                  (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                                               (นางณัฐวดี   สิงหลอ) 



  แบบ ผด.3 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ  

   

¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่......30  กันยายน  2551...... ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลาที่ตองเริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 
กําหนดสงมอบ

ของ/ หมายเหตุ 
ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
30 แทนธรรมมาส สํานักปลัด   100,000  ก.ค.-ก.ย.51               99,500.00           500.00      
31 โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร สํานักปลัด   20,000  ก.ค.-ก.ย.51            -      20,000.00      
32 โตะทํางานและเกาอี้ สวนโยธา     3,850  ก.ค.-ก.ย.51                 3,850.00                   -        
33 เคริ่องคอมพิวเตอร สวนการคลัง   99,000  ก.ค.-ก.ย.51               98,280.00           720.00      
34 เครื่องคอมพิวเตอร สวนโยธา   65,000  ก.ค.-ก.ย.51               62,310.00        2,690.00      
35 เครื่องพิมพเช็ค สวนการคลัง   5,000  ก.ค.-ก.ย.51            -        5,000.00      
36 โครงการปรับปรุงตกแตงสํานักงาน สวนโยธา   97,500  ก.ค.-ก.ย.51               97,000.00           500.00      
37 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู 3 สวนโยธา     99,000  ก.ค.-ก.ย.51               98,000.00        1,000.00      
38 โครงการจัดทํารั้วสนามกีฬาหมู4 สวนโยธา     99,500  ก.ค.-ก.ย.51               92,500.00        7,000.00      
39 โครงการกอสรางคูระบายน้ําหมู 3 สวนโยธา   350,000  ก.ค.-ก.ย.51            -    350,000.00  28-พ.ย.-51 คางจาย 
40 โครงการกอสรางทางเทาคสล.หมู5 สวนโยธา     99,000  ก.ค.-ก.ย.51               92,500.00        6,500.00      
41 วัสดุอุปกรณจราจร สํานักปลัด   100,000  ก.ค.-ก.ย.51               99,000.00        1,000.00      
                              

               
 ลงชื่อ....................เจาหนาที่พัสดุ                ลงชื่อ...............หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ             ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
 
        

 (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                       (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                                   (นางณัฐวดี   สิงหลอ)   



 
   

  

   

แบบ ผด.3 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ¦ งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกายูบอเกาะ ¦ งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
ขอมูล ณ วันที่......30  กันยายน  2551......  ¦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 

ลําดับ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน 
ชวงเวลาที่ตอง

เริ่ม ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว คงเหลือ 
กําหนดสงมอบ

ของ/ หมายเหตุ 
ที ่               เจาของเงิน (บาท) จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย
42 โครงการกอสรางทางเทาคสล.หมู 5  สวนโยธา   300,000  ก.ค.-ก.ย.51               300,000.00  25-พ.ย.-51 คางจาย 
43 เครื่องปรับอากาศ สวนโยธา    35,000  ก.ค.-ก.ย.51               35,000.00      
          ก.ค.-ก.ย.51                  
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
         ก.ค.-ก.ย.51                   
          ก.ค.-ก.ย.51                   
                              

               
 ลงชื่อ..........................เจาหนาที่พัสดุ                    ลงชื่อ...............หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ            ลงชื่อ................................ปลัดอบต.กายูบอเกาะ 
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                        (นางเสาวลักษณ ซุนหั้ว)                                             (นางณัฐวดี   สิงหลอ)  



 


