แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 200047200381
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
หน่วย : ล้านบาท
ที่

ชือ่ โครงการ

งบประมาณ

(1)
(2)
(3)
1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ920,600
เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อน
ประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนา
ทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อน
ประถมศึกษา โดยวิธกี ารประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา

วิธกี ารจัดซื้อ (4)
ดาเนินการเอง จ้างเหมา

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
จานวนเงิน
375,789

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วันเริ่มต้นสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

- จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
สัญญาที่ 4/2562

621,600

P

211,344 26 เมษายน 2562 25 พฤษภาคม 2562

- จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อน
ประถมศึกษา

299,000

P

164,445 21 มกราคม 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562

6,501,220

P

2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท 92
รายการ

การบันทึกข้อมูลในระบบ (GFMIS) (7)
บันทึก PO
ยังไม่บันทึก PO
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
จานวนเงินเหลือจ่าย
จานวนเงิน ขัน้ ตอน คาดว่าจะลงนาม
(6)
(ระบุเลขที่ PO) (ระบุขนั้ ตอน)
544,811
ภายในเดือน
มกราคม 2562

-

ผลการเบิกจ่าย (8)
จานวนเงิน
43.76

ร้อยละ
0%

410,256 7012952265

134,555 7012559655

ปัญหาอุปสรรค

รอตรวจรับ

164,445.00

เบิกจ่ายแล้ว

#######
-

450,000 6.92

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
- จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ในสานักงาน 9
รายการ
- จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับโรงเรียน จานวน
15 รายการ
- รายการที่ 1 ครุภณ
ั ฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา สัญญาที่ 6/2562

467,900
1,518,160

P

450,000 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562

-

17,900 7012616765

450,000

เบิกจ่ายแล้ว

-

P

822,160

รอตรวจรับ
P

313,640 3 พฤษภาคม 2562 2 มิถุนายน 2562

508,520 7012952262

แบบรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 200047200381
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
หน่วย : ล้านบาท
ที่
(1)

ชือ่ โครงการ
(2)
- รายการที่ 2 ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
- รายการที่ 3 อุปกรณ์พัฒนาทักษาคิด
วิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา สัญญาที่
5/2562
- จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ Shopping List

งบประมาณ
(3)
630,500

วิธกี ารจัดซื้อ (4)
ดาเนินการเอง จ้างเหมา
P

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (5)
จานวนเงิน

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
วันเริ่มต้นสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

480,000

480,000

รอผล
อุทธรณ์

ผลการเบิกจ่าย (8)
จานวนเงิน

ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค

150,500

38,600 26 เมษายน 2562
65,500

25 พฤษภาคม 2562

P

2,997,000

63,200

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
- โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา (บ้านหนองโพธิ)์
สัญญาที่ 3/2562

P

26,900 7012952252
ระหว่าง
กาหนด
#######
เกณฑ์
คุณลักษณะ

P
3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท 2 รายการ

การบันทึกข้อมูลในระบบ (GFMIS) (7)
บันทึก PO
ยังไม่บันทึก PO
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
จานวนเงินเหลือจ่าย
จานวนเงิน ขัน้ ตอน คาดว่าจะลงนาม
(6)
(ระบุเลขที่ PO) (ระบุขนั้ ตอน)

27,600

ลงชื่อ

ผู้จัดทา

(นางวรารัตน์ วรางกูร)
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 092 - 3146096

27,600.00

7012808073

ลงชื่อ

รอตรวจรับ

กรกฎาคม 2562

35,600

27,600 26 มีนาคม 2562 25 เมษายน 2562

-

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเกษม คาศรี)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

27,600

100

เบิกจ่ายแล้ว

