
ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบของ หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) /งานงวดสุดทาย

90 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา บริหารทั่วไป 70,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 5,200 64,800.00 30-ก.ย.-62

ก.ย.-62

91 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา บริหารทั่วไป 30,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 7,630 22,370

ก.ย.-62

92 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา บริหารทั่วไป 50,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 32,640 17,360

ก.ย.-62

93 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง กองการศึกษา บริหารทั่วไป 20,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 12,000 8,000

ก.ย.-62

94 จัดซื้อวัสดุกอสราง กองการศึกษา บริหารทั่วไป 5,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง /  - 5,000

ก.ย.-62

95 จัดจางเหมาบริการรายเดือน กองการศึกษา บริหารทั่วไป 216,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 90,000 126,000 30-ก.ย.-62

ก.ย.-62

96 จางเหมาบริการตางๆ เชน เย็บเลม กองการศึกษา บริหารทั่วไป 100,000 1 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 64,230 35,770

เขาปกหนังสือ ทําปายโฆษณา ก.ย.-62

เอกสารประชาสัมพันธ ฯลฯ

97 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน ๑ ตัว กองการศึกษา บริหารทั่วไป 5,300 1 พ.ย.61- เฉพาะเจาะจง / 4,200 1,100

31-ม.ีค.-62

                                                 

แบบ ผด.๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ผลการดําเนินงาน



                                 

                                              

                                                   ปลดัเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบงาน หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) งานงวดสุดทาย

98 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก กองการศึกษา บริหารทั่วไป 7,900 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 7,300 600

จํานวน ๑ ตู ม.ีค.-62

99 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก+ชุดโปร กองการศึกษา บริหารทั่วไป 24,800 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 24,600 200

แกรมฯ จํานวน ๑ เครื่อง ม.ีค.-62

100 จัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค ๑๕ นิ้ว กองการศึกษา บริหารทั่วไป 10,000 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 10,000 0

จํานวน ๑ ชุด ม.ีค.-62

101 จัดซื้อวัสดุดนตรี กองการศึกษา การศาสนา 30,000 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 22,700 7,300

และวัฒนธรรม ม.ีค.-62

102 โครงการจัดฝกทักษะดานกีฬาฟุตซอล กองการศึกษา งานกีฬาและ 40,000 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 39,290 710

นันทนาการ ม.ีค.-62

103 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลดานภัย กองการศึกษา งานกีฬาและ 50,000 1 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 50,000 50,000

ยาเสพติด นันทนาการ ม.ีค.-62

104 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน กองการศึกษา งานระดับกอน 5,171,820 ต.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 2,401,986.60 2,769,833.40

ใหแก โรงเรียนสังกัดสาํนักงาน วัยเรียนฯ 30-ก.ย.-62

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน

(สพฐ.) และศูนยพัฒนาเดก็เล็กใน

สังกัด จํานวน ๒๖๐ วัน

แบบ ผด.๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

ผลการดําเนินงาน



ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน ชวงเวลา วิธีการจัดหา เบิกจาย คงเหลือ กําหนดสงมอบงาน หมายเหตุ

เจาของเงิน งบประมาณ (บาท) ที่ตองจัดหา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) งานงวดสุดทาย

105 โครงการ English Camp FOR กองการศึกษา งานระดับกอน 120,000 ม.ค.62- เฉพาะเจาะจง / 116,800 3,200

Children วัยเรียนฯ มี.ค.-62

106 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา งานระดับกอน 20,000 ธ.ค.61- เฉพาะเจาะจง / 20,000  -

ประจําป ๒๕๖๒ วัยเรียนฯ ม.ค.-62

        (ลงชื่อ)

แบบ ผด.๓

                      แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 

    ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

ผลการดําเนินงาน

         (นายบันเทิง ลองจันทร)

       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

   ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 งวดที่ ๑ (ตุลาคม -มีนาคม)

 งวดที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)

 งวดที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)

     นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล


