
                                                                   แบบรายงานผลการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตกิารจัดซือ้จัดจา้ง ปีงบประมาณ 2562

                                                                         องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง อ าเภอทุง่ฝน จังหวัดอดุรธานี

ล ำดบั แผนงำน                           หมวดคำ่ครุภณัฑ์                                                                   ผลกำรด ำเนินกำร                กำรเบิกจ่ำย  

ท่ี                       ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง                

1 งำน/โครงกำร รำยกำร จ ำนวน จดัหำโดย ประกำศ ลงนำมใน กำรส่งมอบ เงินงบประมำณ เงินนอก เป็นไป ไมเ่ป็น หมำยเหตุ

2 3 หน่วย ใชวิ้ธี 5 ประมลูรำคำ สญัญำ (วนัเดือนปี) 9 งบประมำณ ตำมแผน ไปตำมแผน 13

4 (วนัเดือนปี) (วนัเดือนปี) 8 หรือเงินสมทบ (/) (/)

6 7 10 11 12

1 บริหำรงำนทัว่ไป จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 2ตวั ตกลงรำคำ 22 ธ.ค.59 29 ธ.ค.59 38,500.00 /

(ตูเ้หลก็ 2 บำน)

2 บริหำรงำนทัว่ไป จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 5เคร่ือง ตกลงรำคำ /

(เคร่ืองปรับอำกำศ)

3 บริหำรงำนทัว่ไป จดัซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว 2เคร่ือง ตกลงรำคำ 9 ม.ค. 60 13 ม.ค.60 60,000.00 /

(เคร่ืองท ำน ้ำเยน็แบบถงัคว  ่ำ 2 กอ๊ก เยน็ - ร้อน)

4 บริหำรงำนทัว่ไป จดัซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว 1เคร่ือง ตกลงรำคำ 9 ม.ค. 60 13 ม.ค.60 6,000.00 /

(เคร่ืองตดัหญำ้แบบสำยสะพำยขอ้แขง็)

5 บริหำรงำนทัว่ไป จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1เคร่ือง ตกลงรำคำ 9 ม.ค. 60 13 ม.ค.60 40,000.00 /

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์)

6 บริหำรงำนคลงั จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 3ตวั ตกลงรำคำ 9 ม.ค. 60 13 ม.ค.60 40,000.00 /

(ตูเ้หลก็ 2 บำน)

7 บริหำรงำนคลงั จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1ตวั ตกลงรำคำ 5 ก.ย. 60 25 ต.ค.  60 620,000.00 /

(ชั้นวำงแฟ้มเอกสำรแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง)

8 บริหำรงำนคลงั จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1ตวั ตกลงรำคำ /

(ตูเ้อกสำรรำงเล่ือน 6 ตู)้

9 บริหำรทัว่ไปเก่ียว จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1ตวั ตกลงรำคำ 20 ม.ค.60  10 ก.พ. 60 222,480.00 /

กบักำรศึกษำ (ตูเ้หลก็ 2 บำน)

10 บริหำรทัว่ไปเก่ียว จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน 1ตวั ตกลงรำคำ 7 ส.ค. 60 13 ก.ย. 60 40,000.00 /

กบัสงัคมสงเครำะห์ (ตูเ้หลก็ 2 บำน)
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11 เคหะและ ปรับปรุงศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ หมูท่ี่6  โดยกำร 1หลงั ตกลงรำคำ /

ชุมชน เปล่ียนหลงัคำขยำยพ้ืนท่ีหลงัคำเพ่ือท ำกนัสำด

เพ่ิมเติมห้องน ้ำตำมแบบแปลน

12 เคหะและ ปรับปรุงท่อระบำยน ้ำเหล่ียม หมูท่ี่6 (ห้วยตำด 1แห่ง ตกลงรำคำ 11-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 24,000.00 /

ชุมชน ไฮตอนกลำง

13 เคหะและ ปรับปรุงท่อระบำยน ้ำเหล่ียม หมูท่ี่6 (ห้วยตำด ตกลงรำคำ 11-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 26,000.00 /

ชุมชน ไฮตอนบน 1แห่ง

14 เคหะและ ปรับปรุงท่อระบำยน ้ำเหล่ียม หมูท่ี่ 1 1แห่ง ตกลงรำคำ 11-เม.ย.-61 2-พ.ค.-61 67,000.00 /

ชุมชน (บึงบำ้นโพธ์ิ)โดยท ำผนงักั้นน ้ำดำ้นหน้ำ คสล.
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