แผนที่1/5

แบบ ผ.ด.6
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)

ของ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สงประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

1 ครุภัณฑระบบกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 4 รายการ
งบประมาณ 500,000.- บาท
2 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 เครื่อง
งบประมาณ 283,000.- บาท
3 โครงการปรับปรุงและซอมแซมหลังคาอาคารสํานักงาน อบจ.ภูเก็ต
งบประมาณ 2,100,000.- บาท
4 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 เครื่อง
งบประมาณ 408,000.- บาท
5 ตูรางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู จํานวน 7 ชุด
งบประมาณ 910,000.- บาท
6 รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 2,100,000.- บาท
7 รถยนต 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล พรอมติดตั้งตัวถังไม จํานวน 2 คัน
งบประมาณ 2,520,000.- บาท
8 เรือไฟเบอรกลาสพรอมเครื่องยนต จํานวน 1 ลํา
งบประมาณ 250,000.- บาท
9 จอ LED ทัชสกรีน จํานวน 4 เครื่อง (กองการศึกษาฯ)
งบประมาณ 960,000.- บาท
10 โปรแกรมสื่อการเรียนรู จํานวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ)
งบประมาณ 220,800.- บาท
11 โครงการกอสรางศูนยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา
วัดพระทอง (กองการศึกษาฯ) งบประมาณ 5,500,000.- บาท
12 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 16 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได

x

ตามแผน

๓๐ พ.ย. ๕๙

x

-

56/2559

๑๓ ธ.ค. ๕๙

๑๐ ก.พ. ๖๐

x

456,087.50

๑๖ ก.พ. ๖๐

x

43,912.50

๑ ก.พ. ๖๐

/

-

8/2560

๙ ก.พ. ๖๐

๑๑ มี.ค. ๖๐

/

270,000.00

๒๔ มี.ค. ๖๐

/

13,000.00
อยูระหวางการโอน
งบประมาณเพิ่ม

๒๕ ม.ค. ๖๐

/

-

7/2560

๙ ก.พ. ๖๐

๑๑ มี.ค. ๖๐

/

380,000.00

๑๕ มี.ค. ๖๐

/

28,000.00

๓ ก.พ. ๖๐

/

3-22 ก.พ. 60

/ 13/2560

๑๕ มี.ค. ๖๐

๑๔ พ.ค. ๖๐

/

462,320.25

๑๕ พ.ค. ๖๐

/

462,320.25

๕ เม.ย. ๖๐

/

๒ พ.ค. ๖๐

/ 26/2560

๓๑ พ.ค. ๖๐

๙ ส.ค. ๖๐

/

2,091,000.00

๒ ส.ค. ๖๐

/

9,000.00

๔ พ.ค. ๖๐

x

๒๖ พ.ค. ๖๐

/ 28/2560

๒๗ มิ.ย. ๖๐

๑๕ ก.ย. ๖๐

/

2,512,500.00

๑๒ ก.ย. ๖๐

/

7,500.00

๒๒ ส.ค. ๖๐

x

-

๖ ก.ย. ๖๐

๒๐ ต.ค. ๖๐

x

248,000.00

33/2560

อยูระหวางเสนอ
จังหวัด
อยูระหวางเสนอ
จังหวัด
อยูระหวางกําหนด
ราคากลาง
๒ มี.ค. ๖๐

/

2-20 มี.ค. 60

/ 15/2560

๒๙ มี.ค. ๖๐

๒๘ เม.ย. ๖๐

/

567,328.00

๒๗ เม.ย. ๖๐

/

24,672.00

แผนที่2/5
สงประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

13
14
15
16
17
18

งบประมาณ 592,000.- บาท
ตูเก็บเครื่องนอน จํานวน 4 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 198,000.- บาท
ตูเก็บอุปกรณพรอมซิ้ง จํานวน 4 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 199,600.- บาท
เครื่องเลนเด็ก จํานวน 1 ชุด (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 950,000.- บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 6 เครื่อง (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)
งบประมาณ 198,000.- บาท
โครงการกอสรางโรงอาหาร (ร.ร.อบจ.บานนาบอน)
งบประมาณ 5,300,000.- บาท
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด จํานวน 22 รายการ (ร.ร.อบจ.บานไมเรียบ)
งบประมาณ 850,000.- บาท

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได

x

ตามแผน

๑๖ ก.พ. ๖๐

x

-

10/2560

๒๔ ก.พ. ๖๐

๒๖ มี.ค. ๖๐

x

196,800.00

๒๒ มี.ค. ๖๐

x

1,200.00

๑๖ ก.พ. ๖๐

x

-

11/2560

๒๔ ก.พ. ๖๐

๒๖ มี.ค. ๖๐

x

199,000.00

๒๒ มี.ค. ๖๐

x

600.00
แกไขรายละเอียด
ใหม

๗ มี.ค. ๖๐

19 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 2 เครื่อง (ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ)
งบประมาณ 130,000.- บาท
20 โครงการกอสรางถนนและคูระบายน้ํา (ร.ร.อบจ.บานตลาดเหนือ)
งบประมาณ 1,900,000.- บาท
21 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 30,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ๒๐ ม.ค. ๖๐
(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ 296,000.- บาท
22 ชุดลําโพงขยายเสียงกลางแจง จํานวน 1 เครื่อง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 565,500.- บาท
23 เครื่องดนตรี จํานวน 21 รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 6,930,000.- บาท
24 กลองโทรทัศนวงจรปด 1 ชุด จํานวน 6 รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 300,000.- บาท
25 เครื่องเลนเด็ก จํานวน 8 รายการ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 234,750.- บาท
26 ชุดที่นั่งพักผอนสําหรับนักเรียนและผูปกครอง จํานวน 24 ชุด
๒๕ ม.ค. ๖๐

/

-

16/2560

๕ เม.ย. ๖๐

๕ พ.ค. ๖๐

/

180,000.00

๕ พ.ค. ๖๐

/

18,000.00
อยูระหวางกําหนด
ราคากลาง
แกไขรายละเอียด
ใหม
อยูระหวางหาที่มา
ราคากลาง
อยูระหวางกําหนด
ราคากลาง

x

-

4/2560

๒๗ ม.ค. ๖๐

๒๖ ก.พ. ๖๐

x

296,000.00

๒๒ ก.พ. ๖๐

x

ยกเลิกโครงการ
ทบทวนรายละเอียด

ยกเลิกโครงการ
ทบทวนรายละเอียด

แกไขรายละเอียด
ตั้งจายรายการใหม
แกไขรายละเอียด
ตั้งจายรายการใหม
x

-

6/2560

๖ ก.พ. ๖๐

๗ เม.ย. ๖๐

x

213,600.00

๓๑ มี.ค. ๖๐

24,000.00

แผนที่3/5
สงประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได

x

ตามแผน

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) งบประมาณ 237,600.- บาท
27 โครงการเสริมสรางสมรรถนะการพัฒนานักเรียนปฐมวัย (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 1,634,000.- บาท
28 โครงการสีสันสดใสบรรยากาศเพื่อการเรียนรู (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
งบประมาณ 1,800,000.- บาท
29 ปายประชาสัมพันธ ชนิด LED FULL COLOR จํานวน 1 ปาย
งบประมาณ 8,000,000.- บาท
30 รถบริการน้ํามัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน
๕ เม.ย. ๖๐
งบประมาณ 921,000.- บาท
31 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บริเวณตําบลวิชิต
งบประมาณ 2,500,000.- บาท
32 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บริเวณโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
งบประมาณ 3,000,000.- บาท
33 รถเครนกระเชา จํานวน 1 คัน
๒๕ ก.ค. ๖๐
งบประมาณ 3,500,000.- บาท
34 รถจักรยานยนต แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 2 คัน
๑๐ เม.ย. ๖๐
งบประมาณ 110,000.- บาท
35 รถบรรทุก 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 1 คัน
๒๕ ก.ค. ๖๐
งบประมาณ 1,980,000.- บาท
36 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
๒๓ ม.ค. ๖๐
งบประมาณ 115,000.- บาท
37 เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 10 รายการ
๒ พ.ค. ๖๐
งบประมาณ 932,820.- บาท
38 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 727,400.- บาท
39 เครื่องเสียงพรอมวัสดุอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 4,377,000.- บาท
40 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ
๑ ก.พ. ๖๐

อยูระหวางหาที่มา
ราคากลางครุภัณฑ
อยูระหวางกําหนด
ราคากลาง
อยูระหวางหาที่มา
ราคากลาง
x

5-27 เม.ย. 60

/ 24/2560

๒๒ พ.ค. ๖๐

๒๑ ก.ค. ๖๐

/

905,000.00

๘ มิ.ย. ๖๐

/

16,000.00
ติดปญหาเรื่องการ
ขอใหพื้นที่
อยูระหวางกําหนด
ราคากลาง

x

๑๕ ส.ค. ๖๐

/

-

x

๑๕ ส.ค. ๖๐

/

-

x

2-22 พ.ค. 60

x 34/2560

๑๒ ก.ย. ๖๐

๑๐ ม.ค. ๖๑

x

3,484,000.00

๒๑ เม.ย. ๖๐

๒๐ ก.ค. ๖๐

/

102,000.00

x 35/2560

๑๕ ก.ย. ๖๐

๑๓ ม.ค. ๖๑

x

1,972,000.00

3/2560

๒๖ ม.ค. ๖๐

๑๐ ก.พ. ๖๐

/

x 29/2560

๒๙ มิ.ย. ๖๐

๒๙ ก.ค. ๖๐

x

-

๘ มิ.ย. ๖๐

/

8,000.00

113,950.00

๗ ก.พ. ๖๐

/

1,050.00

900,000.00

๒๕ ก.ค. ๖๐

x

32,820.00
อยูระหวางเสนอ
จังหวัด
อยูระหวางทบทวน
รายละเอียดและราคา

x

-

9/2560

๑๕ ก.พ. ๖๐

๒ มี.ค. ๖๐

x

116,540.00

๒๓ ก.พ. ๖๐

x

1,660.00

แผนที่4/5
สงประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได

x

ตามแผน

งบประมาณ 118,200.- บาท
โซฟา จํานวน 19 ตัว
งบประมาณ 133,000.- บาท
โตะ จํานวน 54 ตัว
งบประมาณ 269,500.- บาท
เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 500,000.- บาท
คอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 2 ชุด
งบประมาณ 1,970,000.- บาท
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 จํานวน 15 เครื่อง

โอนตั้งจายรายการ
ใหม จัดซื้อในปงบ 61

โอนตั้งจายรายการ
ใหม จัดซื้อในปงบ 61

จัดซื้อในปงบ 61
แกไขรายละเอียด
จัดซื้อในปงบ 61
๑๔ ก.พ. ๖๐

งบประมาณ 240,000.- บาท
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร จํานวน 3 รายการ
งบประมาณ 652,000.- บาท
อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 130,000.- บาท
อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 900,000.- บาท
๑๐ ต.ค. ๖๐
อาคารหองน้ําประตูเมืองภูเก็ต จํานวน 1 หลัง
งบประมาณ 1,079,000.- บาท
ปายเสาสูงประตูเมืองภูเก็ต จํานวน 1 เสา
งบประมาณ 1,811,000.- บาท
โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 2,121,000.- บาท
รถซอมบํารุงถนนแอสฟลทอเนกประสงคระบบอินฟาเรด จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 14,500,000.- บาท
โครงการกอสรางสวนสาธารณะตําบลรัษฏา
งบประมาณ 18,000,000.- บาท
โครงการกอสรางสวนสาธารณะและสนามเด็กเลนบานกูกู

x

-

12/2560

๓ มี.ค. ๖๐

๑๘ มี.ค. ๖๐

x

223,500.00

๑๗ มี.ค. ๖๐

x

16,500.00
แกไขรายละเอียด
จัดซื้อในปงบ 61
จัดซื้อในปงบ 61
จัดซื้อในปงบ 61

x

๒๐ ต.ค. ๖๐

x

อยูระหวางการ
ออกแบบ
ยกเลิกโครงการ
มีผผู านรายเดียว
อยูระหวางหาที่มา
ราคากลางครุภัณฑ
ติดปญหาเรื่องการ
ขอใหพื้นที่
อยูระหวางหาที่มา

แผนที่5/5
สงประกาศ

ลําดับ
ที่

รายการ/จํานวน/วงเงิน

วันที่

ยื่นซอง
/

วันที่

x

55
56
57
58
59

งบประมาณ 6,000,000.- บาท
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล
งบประมาณ 6,000,000.- บาท
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการคาลัคกีค้ อมเพล็กซเปนอาคารสํานักงาน
อบจ.ภูเก็ต แหงใหม งบประมาณ 30,000,000.- บาท
๑๕ พ.ค. ๖๐
คอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 735,000.- บาท
โครงการกอสรางสนามกีฬากลางอําเภอกะทู
งบประมาณ 20,000,000.- บาท
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณหมู 7 ต.รัษฎา
งบประมาณ 13,000,000.- บาท

60 โครงการกอสรางหองน้ํา หองเปลี่ยนเสื้อผาสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บานอาวน้ําบอ
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ 1,500,000.- บาท

61 เกาอี้ติดตั้งอัฒจรรย จํานวน 2,000 ที่นั่ง
งบประมาณ 6,400,000.- บาท
62 โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเลนพรอมเครื่องเลนสนาม (ร.ร.อบจ.สาธิต)
งบประมาณ 1,100,000.- บาท

สัญญา/บันทึกตกลงซื้อขาย
/

เลขที่

ลงวันที่

สิ้นสุดวันที่

x

วงเงินตามสัญญา
/

จํานวน (บาท)

เบิกเงินงวดสุดทาย
วันที่

x

/

มีเงินเหลือ

สาเหตุที่ไมสามารถ

จํานวน (บาท)

ดําเนินการได

x

ตามแผน

ราคากลางครุภัณฑ
อยูระหวางการ
ออกแบบ
รอการอนุมัติจาก
สภาฯ ในการกูเงิน
x

15-30 พ.ค. 60

/ 27/2560

๒๓ มิ.ย. ๖๐

๒๓ ก.ค. ๖๐

/

321,200.00

๒๐ ก.ค. ๖๐

/

413,800.00
อยูระหวางการ
ออกแบบ
ทบทวนราคากลาง
ใหม เกิน 30 วัน
ทบทวนราคากลาง
ใหม เกิน 30 วัน
ทบทวนคุณลักษณะ
และราคากลาง
ทบทวนราคากลาง
ใหม เกิน 30 วัน

