แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาสที่ 1)
หน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ
จานวน
จัดหาโดย
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี

การเบิก - จ่าย

เป็นไป ไม่เป็นไป
เงิน
เงินนอกงบ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
ราคา/ประกวด
งบประมาณ ประมาณหรือ
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

ประกาศสอบ

ลงนามใน
สัญญา

การส่งมอบ

5 ต.ค. 58

1

แผนงานการศึกษา/ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 2 1 โครงการ ประกวดราคา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ชุมชนที่ 10 ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น
(E-Auction)
การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 2,682,000 บาท

15 ก.ค. 58

24 ส.ค. 58

2

1 โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
งานไฟฟ้าและถนน Cape Seal สายทางสหกรณ์นคิ มวังน้าเย็น
ช่วงบ้านวังเทพนิมติ ร หมู่ที่ 9 ต้าบลวังน้าเย็น
อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 1,920,000 บาท

16 พ.ย. 58

17 ธ.ค. 58

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

3

1 โครงการ ประกวดราคา
แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตที่ถนน
งานไฟฟ้าและถนน เทศบาล 22 ต้าบลวังน้าเย็น อ้าเภอวังน้าเย็น
(E-Auction)
จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 3,590,000 บาท

17 พ.ย. 58

25 ม.ค. 58

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

สอบราคา

2.682

/

4

แผนงานการพานิชย์/ ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กิจการสถานธนานุบาล งบประมาณ 130,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

20 พ.ย. 58

18 ธ.ค. 58

0.130

/

5

แผนงานการพานิชย์/ ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
กิจการสถานธนานุบาล งบประมาณ 448,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

20 พ.ย. 58

18 ธ.ค. 58

0.448

/

6

แผนงานการพานิชย์/ ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน
กิจการสถานธนานุบาล งบประมาณ 117,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

20 พ.ย. 58

18 ธ.ค. 58

0.111

/

-2แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ
จานวน
จัดหาโดย
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี

การเบิก - จ่าย

เป็นไป ไม่เป็นไป
เงิน
เงินนอกงบ
ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
ราคา/ประกวด
งบประมาณ ประมาณหรือ
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

ประกาศสอบ

ลงนามใน
สัญญา

การส่งมอบ

17 ธ.ค. 58

7

แผนงานการพานิชย์/ ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน
กิจการสถานธนานุบาล งบประมาณ 127,400 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

14 ธ.ค. 58

8

แผนงานการศึกษา/ ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ
งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
เกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ 576,000 บาท

ตกลงราคา

-

29 ธ.ค. 58

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

9

แผนงานการศึกษา/

ตกลงราคา

-

29 ธ.ค. 58

อยู่ระหว่าง

ค่าจัดซือครุภณ
ั ฑ์หอ้ งโสตทัศนูปการ โรงเรียน 1 โครงการ

งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา

1.152

/

ด้าเนินการ

เกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณ 386,000 บาท

ตามสัญญา

10

งานรักษาความสงบ/
งานป้องกันฯ

ค่าจัดซือครุภัณฑ์ดับเพลิง
งบประมาณ 197,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

11

งานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18 (คุ้มจินตรา)
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
งบประมาณ 1,168,100 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

12

งานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 1
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
งบประมาณ 2,242,400 บาท

1 โครงการ

13

งานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Cape Seal สายทางบ้านวังเจริญ
หมู่ที่ 10 ถึงบ้านวังแดง หมู่ที่ 5
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
งบประมาณ 5,396,800 บาท

-

-

ประกวดราคา
(E-Auction)

-

-

1 โครงการ ประกวดราคา

-

-

(E-Auction)

-3แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ
จานวน
จัดหาโดย
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี

เป็นไป ไม่เป็นไป
เงิน
เงินนอกงบ
ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
ราคา/ประกวด
งบประมาณ ประมาณหรือ
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

ประกาศสอบ

ลงนามใน
สัญญา

14

งานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน ขนาดใหญ่
ประถมศึกษา จ้านวน 150 ชุด
งบประมาณ 165,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

-

15

งานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน ขนาดใหญ่
ส้าหรับมัธยมศึกษา จ้านวน 150 ชุด
งบประมาณ 165,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

-

16

งานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไป

ค่าจัดซือเก้าอีนั่งฟังบรรยายมาตรฐาน
จ้านวน 50 ชุด
งบประมาณ 142,500 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

-

17

งานสังคมสงเคราะห์/
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมฯ

ค่าจัดซือเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ด้า) ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
จ้านวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 180,000 บาท

1 โครงการ

ตกลงราคา

-

-

18

แผนงานเคหะและชุมชน/

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังแก้ว
หมู่ที่ 19 ตามแบบมาตรฐานการประปา

1 โครงการ

สอบราคา

-

-

1 โครงการ

สอบราคา

19 พ.ย. 58

23 ธ.ค. 58

งานไฟฟ้าและถนน

การเบิก - จ่าย
การส่งมอบ

นครหลวง
งบประมาณ 1,956,200 บาท

19

แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
งบประมาณ 1,486,000 บาท

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

-4แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ
20

รายการ

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีต
งานไฟฟ้าและถนน

ผลการดาเนินการ
จานวน
จัดหาโดย
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
1 โครงการ

สอบราคา

การเบิก - จ่าย

เป็นไป ไม่เป็นไป
เงิน
เงินนอกงบ
ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
ราคา/ประกวด
งบประมาณ ประมาณหรือ
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

ประกาศสอบ

ลงนามใน
สัญญา

19 พ.ย. 58

23 ธ.ค. 58

การส่งมอบ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
ตามสัญญา

เสริมเหล็กบ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18
ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
งบประมาณ 1,486,000 บาท

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจสอบ
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น

