แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 2
หน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ
1

รายการ

แผนงานการศึกษา/ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
งานบริหารทั่วไป โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
อ้าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 6,325,000 บาท

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 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

21 ม.ค. 56

การส่งมอบ

7 มี.ค. 56 (1) 7 ส.ค.56
(2) 3 ก.ย. 56
(3) 3 ก.ย. 56
(4), (5),(6)
31 ม.ค. 57

เป็นไป
ไม่เป็น หมายเหตุ
ตามแผน ไปตามแผน
(/)

(/)

-

1.1376
0.695
0.822
3.6656

/
/
/
/

(เบิกตัดปี)

2

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข ตามแบบเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
งบประมาณ 1,100,000 บาท

1 โครงการ

วิธีพเิ ศษ

-

1 ส.ค. 56

30 ก.ย. 56

1.100

-

/

(เบิกตัดปี)

3

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการจัดซืออุปกรณ์ทนั ตกรรม จ้านวน
งานบริการสาธารณสุข 12 รายการ
งบประมาณ 1,551,500 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

17 ก.ย. 56

30 ก.ย. 56

30 ต.ค. 56

1.487

-

/

(เบิกตัดปี)

4

แผนงานการศึกษา/ โครงการจัดซือครุภณ
ั ฑ์ จ้านวน 2 ห้อง
งานบริหารทั่วไป - ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
งบประมาณ 1,239,600 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

20 มี.ค. 57

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

(เบิกตัดปี)

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

-2แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

5

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)

แผนงานการศึกษา/ โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 1 โครงการ
งานบริหารงานทั่วไป พร้อมสื่อ ส้าหรับโรงเรียนเทศบาล
มิตรสัมพันธ์วิทยา
งบประมาณ 968,800 บาท

สอบราคา

26 มี.ค. 57

การส่งมอบ

เป็นไป
ไม่เป็น หมายเหตุ
ตามแผน ไปตามแผน
(/)

(/)
(เบิกตัดปี)

6

แผนงานบริหาร/
งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดซือโต๊ะประชุม 10 ตัว และเก้าอี
จ้านวน 80 ตัว
งบประมาณ 300,000 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

13 ก.ย. 56

27 ก.ย. 56

25 ต.ค. 56

0.277

/

(เบิกตัดปี)

7

แผนงานบริหาร/
งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดซือรถยนต์ประจ้าต้าแหน่ง
ผู้บริหาร จ้านวน 1 คัน
งบประมาณ 1,540,000 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

20 ก.ย. 56

9 ต.ค. 56

10 ต.ค. 56

1.540

/

(เบิกตัดปี)

1 โครงการ

สอบราคา

20 พ.ย. 56

12 ธ.ค. 56

13 ม.ค. 57

0.6197

/

(เบิกตัดปี)

โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 โครงการ
ภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น
งบประมาณ 1,900,000 บาท

สอบราคา

9 ก.ย. 56

23 ก.ย. 56

20 ธ.ค. 56

1.900

/

(เบิกตัดปี)

8

แผนงานการศึกษา/ โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่
งานบริหารทั่วไป ฯลฯ
งบประมาณ 799,000 บาท

9

แผนงานพาณิชย์/
งานโรงฆ่าสัตว์

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

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

-3แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

รายการ

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

การเบิก - จ่าย
การส่งมอบ

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

(/)

แผนงานพาณิชย์/
งานโรงฆ่าสัตว์

โครงการจัดซือเครื่องจักรโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น พร้อมติดตัง
จ้านวน 5 รายการ
งบประมาณ 1,950,000 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

15 พ.ย. 56

9 ธ.ค. 56

11

แผนงานเคหะฯ/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการติดตังระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร
โคมไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
เขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็น จ้านวน 9 จุด
30 อัน
งบประมาณ 1,041,000 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

13 ม.ค. 57

6 ก.พ. 57

(เบิกตัดปี)

12

แผนงานเคหะฯ/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้าและทางเดินเท้า
ถนนเทศบาล 28/1 ซอย 1
งบประมาณ 3,742,000 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

30 ม.ค. 57

11 มี.ค. 57

(เบิกตัดปี)

13

แผนงานเคหะฯ/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
Cape Seal บ้านวังศิลา หมู่ที่ 14 ถึงบ้าน
วังแดง หมู่ที่ 5 ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว
งบประมาณ 9,888,000 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

25 พ.ย. 56

27 ธ.ค. 56

3 มี.ค. 57

1.945

(/)

10

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

15 ม.ค. 57

เป็นไป
ไม่เป็น หมายเหตุ
ตามแผน ไปตามแผน

-

/

9.886

/

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

(เบิกตัดปี)

(เบิกตัดปี)

-4แผนงาน

หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
งาน/โครงการ

ผลการดาเนินการ

รายการ

14

แผนงานเคหะฯ/
งานไฟฟ้าและถนน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
Cape Seal ที่ถนนเทศบาล 22-28
ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 2
งบประมาณ 1,752,000 บาท

15

งานบริหารทั่วไป/ โครงการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
งานบริหารงานคลัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
งบประมาณ 787,000 บาท

16

แผนงานเคหะฯ/
งานไฟฟ้าและถนน

17

งานบริหารงานคลัง/ โครงการจัดซือเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
งานบริหารงานทั่วไป ดิจิตอล (ขาว-ด้า)
งบประมาณ 180,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
Cape Seal บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10
(ซอยพาฝัน) ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
จ.สระแก้ว
งบประมาณ 4,410,000 บาท

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 โครงการ

สอบราคา

30 ม.ค. 57

24 ก.พ. 57

1 คัน

สอบราคา

11 ต.ค. 56

4 พ.ย. 56

26 ธ.ค. 56

4 ก.พ. 57

9 ม.ค. 57

24 ม.ค. 57

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

1 เครื่อง

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

สอบราคา

การส่งมอบ

เป็นไป
ไม่เป็น หมายเหตุ
ตามแผน ไปตามแผน
(/)

(/)
(เบิกตัดปี)

4 พ.ย. 56

0.785

/

(เบิกตัดปี)

(เบิกตัดปี)

29 ม.ค. 57

0.176

/

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

-5แผนงาน

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)

18

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการจัดซือครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
งานโรงพยาบาล
- เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก
จ้านวน 2 ตัว
- รถเข็นชนิดนั่ง จ้านวน 3 ตัว
- รถเข็นชนิดนอน จ้านวน 2 ตัว
- รถเข็นท้าแผล จ้านวน 1 ตัว
- หม้อเครื่องมือ จ้านวน 1 หม้อ
- เครื่องดูดเสมหะ จ้านวน 1 เครื่อง
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตังพืน
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนสอด
งบประมาณ 222,400 บาท

1 ชุด

19

แผนงานสาธารณสุข/ โครงการจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 7 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ้านวน 3 เครื่อง
สาธารณสุข
งบประมาณ 247,500 บาท

1 โครงการ

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

การส่งมอบ

เป็นไป
ไม่เป็น หมายเหตุ
ตามแผน ไปตามแผน
(/)

(/)

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

