แผ่นที่1/6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

หมายเหตุ

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

1

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู้

4 ชุด

สอบราคา

แผนงาน การศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

12 ห้องเรียน (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างสะพานตาบลกมลา

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

สอบราคา

๑๐ มี.ค. ๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘

๑๘ พ.ค. ๕๘

342,400.00

/

งาน บริหารงานคลัง
2
3

๒๕ มิ.ย. ๕๘

งาน ไฟฟ้าถนน
4

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการพัฒนาระบบประปา อาเภอถลาง

งาน ไฟฟ้าถนน

จังหวัดภูเก็ต

5

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจา

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดภูเก็ต

แผนงาน การศึกษา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พร้อมครุภัณฑ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

แผนงาน การศึกษา

โครงการตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

แผนงาน การศึกษา

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.สาธิต)

9

แผนงาน การศึกษา

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรือด้านบน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.สาธิต)

10

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

1 โครงการ

E-Auction

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์เมืองถลาง

1 โครงการ

E-Auction

6
7
8

งาน กีฬาและนันทนาการ
11

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

๒๖ พ.ค. ๕๘

ครั้งที่ 2

แผ่นที่2/6

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 รายการ

สอบราคา

๒๒ พ.ค. ๕๘

๒๙ มิ.ย. ๕๘

เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ

30 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์

10 เครื่อง

สอบราคา

๑๗ มี.ค. ๕๘

๒๐ เม.ย. ๕๘

๒๔ เม.ย. ๕๘

118,500.04

/

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

4 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

677,000.00

/

4 เตียง

สอบราคา

1 ตู้

สอบราคา

เครื่องกรองน้าพร้อมอุปกรณ์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

1 เครื่อง

สอบราคา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

3 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

464,380.00

/

17 ชุด

สอบราคา

๓๐ มี.ค. ๕๘

๒๘ เม.ย. ๕๘

๒๘ พ.ค. ๕๘

130,900.00

/

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)

3 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

107,280.00

/

เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

12 เครื่อง

สอบราคา

๒ ธ.ค. ๕๗

๘ ม.ค. ๕๘

๑๓ ก.พ. ๕๘

374,400.00

/

1 ชุด

สอบราคา

๒๙ ธ.ค. ๕๗

๓ ก.พ. ๕๘

๒๓ ก.พ. ๕๘

275,000.00

/

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

หมายเหตุ

(ล้านบาท)
12

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

13

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ครั้งที่ 2

งาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

14

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

15

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

16

แผนงาน การศึกษา

เตียงเหล็ก (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
17

แผนงาน การศึกษา

ตู้เก็บเอกสารแบบบานปิด (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
18

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

19

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20

แผนงาน การศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
21

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

22

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

23

แผนงาน การศึกษา

เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องแยกโซนลาโพง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

มิกเซอร์ ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต)

แผ่นที่3/6

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 รายการ

สอบราคา

๑๑ พ.ค. ๕๘

๑๒ มิ.ย. ๕๘

๒๕ มิ.ย. ๕๘

178,700.00

/

เทรลเลอร์บรรทุกเรือ

1 ตัว

สอบราคา

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะหนองน้าบ้านในคลา

1 โครงการ

E-Auction

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสุรินทร์

1 โครงการ

E-Auction

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)

3 รายการ

สอบราคา

๒๖ มี.ค. ๕๘

๒๗ พ.ค. ๕๘

๑๗ มิ.ย. ๕๘

172,620.00

/

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร

8 เครื่อง

ประกวดราคา

งาน โรงพยาบาล

และออกซิเจนสาหรับงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินฯ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลได้

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

12 ลีด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (ABI)

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบ ตรวจวิเคราะห์เครื่องช่วยหายใจ

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบค่าแรงดันบวก แรงดันลบ

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า

1 เครื่อง

สอบราคา

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

(ล้านบาท)
24

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

25

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน บริหารงานคลัง
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

26

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

27

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

28

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

29
30
31
32

งาน โรงพยาบาล
33

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

34

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

35

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

หมายเหตุ

แผ่นที่4/6

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

1 เครื่อง

สอบราคา

5 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

ประกวดราคา

(ล้านบาท)
36
37
38

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทาง

งาน โรงพยาบาล

เส้นเลือด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต

งาน โรงพยาบาล

ชีพจรและออกซิเจน

แผนงาน สาธารณสุข

Set Esophagoscope

งาน โรงพยาบาล
39
40

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องช่วยหายใจสาหรับเด็กแรกเกิดแบบความถี่สูง

งาน โรงพยาบาล

(High frequency ventilator)

แผนงาน สาธารณสุข

Cervical Retractor Set (C-Spine)

1 ชุด

สอบราคา

Greenberg Universal Retractor & Handrest Kit set

1 ชุด

สอบราคา

Retractors (Craniotomy)

1 ชุด

สอบราคา

หุน่ CPR ACLS

1 ตัว

สอบราคา

เครื่องจี้หา้ มเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยความถี่สูง

1 เครื่อง

สอบราคา

ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope)

1 ชุด

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

Hoist รางเดินสาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเอง

1 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ได้-กายภาพบาบัด

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา แบบ Pattern

1 เครื่อง

ประกวดราคา

งาน โรงพยาบาล

ชนิดแสงสีเขียว

งาน โรงพยาบาล
41

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

42

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

43

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

44

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

45

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

46
47

หมายเหตุ

แผ่นที่5/6

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

3 เครื่อง

สอบราคา

3 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

9 เครื่อง

สอบราคา

14 เครื่อง

สอบราคา

(ล้านบาท)
48
49

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องกระตุ้นแทนการฝังเข็มเพือ่ ใช้ในโครงการ

งาน โรงพยาบาล

อดบุหรี่

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางลมหายใจ

งาน โรงพยาบาล
50
51
52
53

แผนงาน สาธารณสุข

ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดศีรษะ/

งาน โรงพยาบาล

ระบบสมอง

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา

งาน โรงพยาบาล

(Syringe Pump)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา

งาน โรงพยาบาล

(Infusion Pump)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (Ventilator transport)

1 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทางานของหัวใจขณะ

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ออกกาลังกาย (Exercise Stress Test)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของ

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

หัวใจทารกในครรภ์ชนิดเด็กแฝดฯ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของผู้ป่วย

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

(Hyper-Hypothermia)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

2 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

6 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

และชีพจร (Pulse Oximeter)

แผนงาน สาธารณสุข

ตู้อบเด็กแรกเกิดหรือเด็กคลอดก่อนกาหนด

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

(Incubator)

งาน โรงพยาบาล
54
55
56
57

งาน โรงพยาบาล
58
59

หมายเหตุ

แผ่นที่6/6

แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

ประกาศสอบราคา

ลงนาม

จานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

ประมาณหรือ ตาม ไปตาม

(หน่วยนับ)

ใช้วิธี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ hydraulic

5 เตียง

สอบราคา

เตียงทารกแรกเกิดพร้อมเบาะและตู้วาง (Crip เด็ก)

10 เตียง

สอบราคา

เตียงไฟฟ้า

16 เตียง

ประกวดราคา

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

10 ชุด

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

(ultrasound therapy)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุ้น

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

กล้ามเนื้อและระบบประสาทพร้อมเครื่องดูดสูญญากาศ

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้า ขนาดไม่น้อยกว่า

1 เครื่อง

ประกวดราคา

ลาดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

(ล้านบาท)
60

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

61

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

62

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

63

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

64
65
66

งาน โรงพยาบาล

580 ลิตร

67

แผนงาน การศึกษา

กล้องวงจรปิด (กองการศึกษา,ห้องสมุดฯ)

32 เครื่อง

สอบราคา

68

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านพรุจาปา

1 โครงการ

E-Auction

7 เครื่อง

สอบราคา

งาน ศึกษาไม่กาหนดระดับ
งาน กีฬาและนันทนาการ
69

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

เครื่องคอมพิวเตอร์

๖ ก.พ. ๕๘

๑๐ มี.ค. ๕๘

๓๐ มี.ค. ๕๘

84,000.00

/

หมายเหตุ

