แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
หน่ วยงาน เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กระทรวงมหาดไทย (ไตรมาสที, 4)
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
แผนงาน
แผนการดําเนินการ
การเบิกจ่าย
และสิงก่อสร้าง
เป็ นไป ไม่เป็ นไป
ลําดับ
จํานวน จัดทําโดย ประกาศสอบ
ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
ที
งาน/โครงการ
รายการ
(หน่วยนับ) ใช้วธิ ี
ราคา/ประกวด
สัญญา
(ล้านบาท)
หรื อเงินสมทบ
(/)
(/)
ราคา(วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี )
(ล้านบาท)
1 โครงการ วิธีพิเศษ
2 ตค.58
30 กย.59 714,193.55
/
1 แผนงานเคหะและ จ้างเหมาบํารุ งรักษาสวนสาธารณะภูมินทร์
ชุมชน
และสวนสิรินธร
งานสวนสาธารณะ
1 โครงการ วิธีพิเศษ
2 แผนงานการรักษา โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัย
ความสงบ
ในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนและราชการ
ภายในงานเทศกิจ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

-

1 ตค.58

30 กย.59

1,598,000.00

-

/

3 แผนงานเคหะและ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ชุมชน
ดําเนินการขนย้ายและฝังกลบขยะ
- งานกําจัดขยะฯ

/

1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

4 แผนงานเคหะและ โครงการซืCอรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
ชุมชน
- งานกําจัดขยะฯ

1 คัน

-

-

-

-

-

-

/

5 แผนงานเคหะและ โครงการซืCอรถบรรทุกขยะ เปิ ดข้างเทท้าย
ชุมชน
- งานกําจัดขยะฯ

1 คัน

-

-

-

-

-

-

/

-๒-

ลําดับ
ที

แผนงาน
งาน/โครงการ

หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
และสิงก่อสร้าง
รายการ

6 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งถนน คสล.
ชุมชน
พร้อมระบบระบายนํCา ถนนรักษ์ชนะอุทิศ ผิว
งานไฟฟ้าถนน จราจรกว้าง 5.30-9.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาวรวม 303.00 เมตร หรื อมีพCืนที
ไม่นอ้ ยกว่า 2,290.00 ตารางเมตร รางนํCา
กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาวรวม 118.00
เมตร และงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.20
เมตร ยาว 290.00 เมตร (รวมบ่อพัก)
7 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งถนน คสล.
ชุมชน
พร้อมระบบระบายนํCา ถนนประชาวิวฒั น์
งานไฟฟ้าถนน ซอย 4 (หน้าวัดท่านเอียด) ผิวจราจรกว้าง
เฉลีย 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
240.00 เมตร หรื อมีพCืนทีไม่นอ้ ยกว่า
2,270.00 ตารางเมตร รวมทางเชือม

แผนการดําเนินการ

การเบิกจ่าย

เป็ นไป ไม่เป็ นไป
จํานวน จัดทําโดย ประกาศสอบ
ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
(หน่วยนับ) ใช้วธิ ี
ราคา/ประกวด
สัญญา
(ล้านบาท)
หรื อเงินสมทบ
(/)
(/)
ราคา(วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี )
(ล้านบาท)
1 โครงการ วิธีพิเศษ
22 ม.ค.59 20 ก.ค.59
/

1 โครงการ วิธีพิเศษ

-

14 ธค.58

12 เม.ย 59

-

2,523,000.00

/

ฝารางนํCากว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม
255.00 เมตร และ ท่อเหลียมขนาด
1.20 Χ1.20 เมตร ยาวม 15.00 เมตร
ทางเท้า คสล. พืCนทีไม่นอ้ ยกว่า 150.00
ตารางเมตร
8 แผนงานการศึกษา โทรทัศน์ แอลอีดี
งานบริ หารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

1 โครงการ ตกลงราคา

-

3 ก.พ 59

18 ก.พ 59

167,400.00

-

/

-3แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
และสิงก่อสร้าง

แผนการดําเนินการ

การเบิกจ่าย

เป็ นไป ไม่เป็ นไป
จํานวน จัดทําโดย ประกาศสอบ
ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
งาน/โครงการ
รายการ
(หน่วยนับ) ใช้วธิ ี
ราคา/ประกวด
สัญญา
(ล้านบาท)
หรื อเงินสมทบ
(/)
(/)
ราคา(วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี )
(ล้านบาท)
15 มี.ค 59 10 มิ.ย 59
1,175,000.00
/
9 แผนงานเคหะและ โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งถนน คสล. ถนน 1 โครงการ วิธีพิเศษ
ชุมชน
พร้อมระบบระบายนํCา ถนนประชาวิวฒั น์
งานไฟฟ้าถนน (ชุมชนจือแรตูหลี ซอย 2 ) ผิวจราจรกว้าง
5.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม
115.00 เมตร หรื อมีพCืนทีไม่นอ้ ยกว่า
638.00 ตารางเมตร รางนํCากว้างภายใน
0.40 เมตร ยาวรวม 224.00 เมตร

ลําดับ
ที

10 แผนงานการศึกษา โต๊ะ - เก้าอีCครู จํานวน 20 ชุด
งานบริ หารทัวไป

1 โครงการ ตกลงราคา

-

4 ก.พ 59

12 ก.พ 59

150,000.00

-

/

เกียวกับการศึกษา
11 แผนงานสาธารณสุขโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมเมรุ พร้อมติดตัCง
งานบริ หารทัวไปฯ เตาเผาศพ วัดทองดีประชาราม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

/

12 แผนงานเคหะและ โครงการจัดซืCอรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อม
ชุมชน
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า
งานไฟฟ้าถนน

1 คัน

-

-

-

-

-

-

/

13 แผนงานการศึกษา เครื องเล่นสนาม จํานวน ๓ แบบ
งานบริ หารทัวไป
เกียวกับการศึกษา

3 แบบ

วิธีพิเศษ

-

28 มี.ค 59

22 เม.ย 59

995,000.00

-

/

-4-

ลําดับ
ที

แผนงาน
งาน/โครงการ

14

หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์
และสิงก่อสร้าง
รายการ

งานสร้างความ โครงการปรับปรุ งก่อสร้างศูนย์เรี ยนรู ้ฯ
เข้มแข็งฯ
-ลานเอนกประสงค์พCืนไม้สาํ เร็จรู ปฯ
-ห้องเก็บของ ล้านจาน ล้างมือฯ
-ลานทางเดินคอนกรี ต 2 จุดฯ
-สนามเล่นเปตองฯ

แผนการดําเนินการ

การเบิกจ่าย

เป็ นไป ไม่เป็ นไป
จํานวน จัดทําโดย ประกาศสอบ
ลงนามใน การส่งมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ
(หน่วยนับ) ใช้วธิ ี
ราคา/ประกวด
สัญญา
(ล้านบาท)
หรื อเงินสมทบ
(/)
(/)
ราคา(วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี ) (วัน/เดือน/ปี )
(ล้านบาท)
1 โครงการ วิธีพิเศษ
16 ก.พ 59 14 ส.ค.59
/

-รัCวโดยรอบโครงการฯ
-งานกัCนห้องและเครื องปรับอากาศฯ
15

แผนงานบริ หาร โครงการจัดซืCอรถยนต์โดยสาร
งานทัวไป
งานบริ หารทัวไป

ลายมือชือ..........................................ผูจ้ ดั ทํา
(นางสาวสุดา คงศรี )
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชาํ นาญงาน

1 คัน

วิธีพิเศษ

-

21 ธค.58

ลายมือชือ..................................ผูต้ รวจสอบ
(นายศรัณย์ สุขเกษม)
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล

25 ม.ค 59

1,290,000.00

-

/

ลายมือชือ........................................ผูร้ ับผิดชอบ
(นางสุชาดา พันธ์นรา)
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก

