แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
หน่วยงาน เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ
เงิน
เงินนอกงบ เป็นไป
ไม่เป็น
จํานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
งบประมาณ ประมาณหรือ ตามแผน ไปตามแผน
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

1

แผนงานเคหะและชุมชน/ การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการ
งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยฯ
ในวงเงิน 4,000,000 บาท

2

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการจ้างเหมาถมดินปรับระดับเพื่อ 1 โครงการ
งานไฟฟ้าและถนน
ก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเทศบาลฯ โดยมีเนื้อที่ถมดิน
ประมาณ 3 ไร่
ในวงเงิน 1,900,000 บาท

3

แผนงานเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกดีเซล
งานกําจัดขยะ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ)
ในวงเงิน 800,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ
งานกําจัดขยะ
อัดท้าย)
ในวงเงิน 2,750,000 บาท

4

5

แผนงานเคหะและชุมชน/ ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ขนาดกว้าง
งานไฟฟ้าและถนน 9 เมตร ยาว 45 เมตร
ในวงเงิน 550,000 บาท

การเบิก - จ่าย

1 โครงการ ประกวดราคา

หมายเหตุ

ต.ค. 50

15 พ.ย. 50

พ.ย. 53

0.290

-

/

สอบราคา

-

-

-

-

-

-

-

โอนไปตั้งจ่าย
รายการอื่น

1 คัน

สอบราคา

-

-

-

-

-

-

-

โอนไปตั้งจ่าย
รายการอื่น

1 คัน

ประกวดราคา

1 หลัง

สอบราคา

(ลงชื่อ)....................................................................................ผู้ตรวจสอบ
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โอนไปตั้งจ่าย
รายการอื่น
-

-

-

-

-

-

-

โอนไปตั้งจ่าย
รายการอื่น

(ลงชื่อ)......................................................................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น

-2แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

การเบิก - จ่าย

ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ
เงิน
เงินนอกงบ เป็นไป
ไม่เป็น
จํานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
งบประมาณ ประมาณหรือ ตามแผน ไปตามแผน
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

หมายเหตุ

6

แผนงานเคหะและชุมชน/ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานไฟฟ้าและถนน ทีถ่ นนเทศบาล 4/1,1/2
จํานวนเงิน 1,970,000 บาท

1 โครงการ

สอบราคา

29 ต.ค. 53

16 มี.ค. 54

2 พ.ค. 54

1.970

-

/

7

แผนงานเคหะและชุมชน/ ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิด High Mast 1 โครงการ
งานไฟฟ้าและถนน จํานวนเงิน 1,995,000 บาท

สอบราคา

29 ต.ค. 53

14 มี.ค. 54

12 พ.ค. 54

1.995

-

/

8

แผนงานบริหารทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป

สอบราคา

31 มี.ค. 54

3 พ.ค. 54

10 พ.ค. 54

1.523

-

/

9

แผนงานเคหะและชุมชน/ โครงการจ้างเหมาชุดลอกและขยายคลอง 1 โครงการ
งานไฟฟ้าและถนน
ภายในหมูบ่ ้านวังเทพนิมิตร หมู่ที่ 9
ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 1,922,000 บาท

สอบราคา

25 ก.ค. 54

14 ก.ย. 54

-

-

-

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

10

แผนงานบริหารทั่วไป/ โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ พร้อม
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย แบบไร้สาย
(เสียงไร้สาย)
จํานวนเงิน 385,500 บาท

1 ชุด

สอบราคา

24 ส.ค. 54

14 ก.ย. 54

-

-

-

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

1 โครงการ

สอบราคา

25 ก.ค. 54

14 ก.ย. 54

-

-

-

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

11

ค่าจัดซื้อรถยนต์ประจําตําแหน่ง
ผู้บริหาร

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นภายในหมู่บ้านวังศิลา หมู่ที่
14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 1,872,000 บาท

1 คัน

(ลงชื่อ)....................................................................................ผู้ตรวจสอบ
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)......................................................................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น

-3แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับ
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ

ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ
เงิน
เงินนอกงบ เป็นไป
ไม่เป็น
จํานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
งบประมาณ ประมาณหรือ ตามแผน ไปตามแผน
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)

12

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 โครงการ
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังศิลา หมู่ที่
14 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 1,865,500 บาท

13

14

15

การเบิก - จ่าย

สอบราคา

หมายเหตุ

25 ก.ค. 54

15 ก.ย. 54

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 โครงการ สอบราคา
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสวนป่า
หมู่ที 3 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น
จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 1,865,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
1 โครงการ ประกวดราคา
CapeSeal ภายในหมู่บ้านวังแก้ว
(E-Auction)
หมู่ที่ 19ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น
จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 5,795,200 บาท

25 ก.ค. 54

13 ก.ย. 54

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

24 ส.ค. 54

30 ก.ย. 54

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
CapeSeal ที่ถนนเทศบาล 28 ถึง
หมู่ที่ 18 ต.วังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น
จ.สระแก้ว
จํานวนเงิน 9,633,500 บาท

24 ส.ค. 54

30 ก.ย. 54

/

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

(ลงชื่อ)....................................................................................ผู้ตรวจสอบ
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)......................................................................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น

-4แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับ
งาน/โครงการ

16

รายการ

แผนงานรักษาความสงบฯ/ โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์

งานเทศกิจ

วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จํานวน 11 จุด
จํานวนเงิน 3,093,000 บาท

ผลการดําเนินการ

การเบิก - จ่าย

ประกาศสอบ ลงนามใน การส่งมอบ
เงิน
เงินนอกงบ เป็นไป
ไม่เป็น
จํานวน
จัดหาโดย ราคา/ประกวด สัญญา
งบประมาณ ประมาณหรือ ตามแผน ไปตามแผน
(หน่วยนับ)
ใช้วิธี
ราคา
เงินสมทบ
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(/)
(/)
1 โครงการ ประกวดราคา
(E-Auction)

(ลงชื่อ)....................................................................................ผู้ตรวจสอบ
(นายเสน่ห์ ธูปเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

13 ก.ย. 54

2 พ.ย. 54

/

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

(ลงชื่อ)......................................................................................................ผู้รับผิดชอบ
(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ําเย็น

