แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาสที่ 2)
หน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ
ประกาศสอบ ลงนามใน
จานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา

การเบิก - จ่าย

เงิน
เงินนอกงบ
งบประมาณ ประมาณหรือ
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 7 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จานวน 3 เครื่อง
สาธารณสุข
งบประมาณ 247,500 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

2

แผนงานบริหารงานทั่วไป/ โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์
1 โครงการ ประกวดราคา
งานบริหารงานทั่วไป ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น เป็นอาคารสูง 3
(E-Auction)
ชั้น ขนาดกว้าง 17.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร
งบประมาณ 7,800,000 บาท

17 ก.ค. 57

3

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ
งานกาจัดขยะมูลฝอย อัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ
งบประมาณ 6,600,000 บาท

2 คัน

ประกวดราคา
(E-Auction)

25 ก.ค. 57

4

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร
งานไฟฟ้าและถนน โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
เขตเทศบาลฯ จานวน 8 จุด 29 ต้น
งบประมาณ 1,006,300 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

5

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Cape Seal 1 โครงการ ประกวดราคา
งานไฟฟ้าและถนน บ้านโคกสนัน่ พัฒนา หมู่ที่ 15 พร้อมก่อสร้าง
(E-Auction)
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2
ช่องทาง จานวน 1 แห่ง
งบประมาณ 2,462,000 บาท

การส่งมอบ

เป็นไป
ตามแผน

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(/)

(/)

9 เม.ย. 58

หมายเหตุ

(เบิกตัดปี)

1 ต.ค. 57 13 พ.ย. 57 (1)

/
/
/

(เบิกตัดปี)

19 ธ.ค. 57 (2)
21 ม.ค. 57 (3)

1,167,750.00
1,167,750.00
1,557,000.00

29 ก.ย. 57

26 ธ.ค. 57

6,585,000.00

/

(เบิกตัดปี)

8 ธ.ค. 57

6 ม.ค. 58

3 มี.ค. 58

1,002,000.00

/

(เบิกตัดปี)

27 พ.ย. 57

30 ธ.ค. 57

(เบิกตัดปี)

-2แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ
6

รายการ

ผลการดาเนินการ
ประกาศสอบ ลงนามใน
จานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา

การเบิก - จ่าย

เงิน
เงินนอกงบ
งบประมาณ ประมาณหรือ
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการจัดซื้อเครื่องบีบอัดก้อนขยะ จานวน 1 โครงการ ประกวดราคา
งานกาจัดขยะฯ
1 เครื่อง
(E-Auction)
งบประมาณ 3,000,000 บาท

2 ก.พ. 58

12 มี.ค. 58

การส่งมอบ

เป็นไป
ตามแผน

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(/)

(/)
(เบิกตัดปี)

7

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
งานบริหารทั่วไป
ดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็วไม่นอ้ ยกว่า
40 แผ่น/นาที เป็นระบบมัลติฟงั ก์ชั่น ระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
งบประมาณ 180,000 บาท

8

แผนงานการศึกษา/

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

16 ต.ค. 57

11 ธ.ค. 57 12 ม.ค.58 (1)
5 ก.พ.58 (2)
2 มี.ค.58 (3)
24 มี.ค.58 (4)

1,385,500.00
1,304,000.00
1,141,000.00
1,059,500.00

/

แผนงานการศึกษา/

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

16 ต.ค. 57

15 ธ.ค. 57 16 ก.พ.58 (1)

1,178,800.00

/

1 โครงการ

16 ต.ค. 57

9 ธ.ค. 57

9

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 12 ห้องเรียน รหัส สน.ศท.3/12 แบบตอก
เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 8,157,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส สน.ศท.อนุบาล 8 แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 5,906,000 บาท

10 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
งานไฟฟ้าและถนน ขนาดใหญ่ ภายในบ้านวังเทพนิมติ ร หมู่ที่ 9
ตาบลวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว
งบประมาณ 1,990,000 บาท

1 เครื่อง

สอบราคา

หมายเหตุ

-3แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ
ประกาศสอบ ลงนามใน
จานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา

การเบิก - จ่าย

เงิน
เงินนอกงบ
งบประมาณ ประมาณหรือ
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

11 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ
งานไฟฟ้าและถนน Cape Seal สายทาง สก 3101 บ้าน
วังจาปี-วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น
หมู่ที่ 6-13 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 7,560 ตร.ม.
งบประมาณ 1,698,000 บาท

1 โครงการ

12 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ
งานไฟฟ้าและถนน คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENR INPLACE RECYCLING สาย สก 3101
บ้านวังจาปี-วิทยาลัยการอาชีพวังน้าเย็น
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,550 เมตร
งบประมาณ 7,430,000 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

13 แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Cape Seal 1 โครงการ
งานไฟฟ้าและถนน สายบ้านทรัพย์นยิ ม-บ้านคลองสารพา ตาบล
วังน้าเย็น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.200 เมตร
งบประมาณ 1,500,000 บาท

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

สอบราคา

สอบราคา

การส่งมอบ

16 ต.ค. 57

3 ธ.ค. 57

19 ม.ค. 58

27 พ.ย. 57

30 ธ.ค. 57

23 มี.ค. 58

22 ม.ค. 58

24 ก.พ. 58

1,698,000.00

เป็นไป
ตามแผน

ไม่เป็นไป
ตามแผน

(/)

(/)

/

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

หมายเหตุ

