แผ่นที1่ /5
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

1

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายการ

ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ผลการดาเนินการ
ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)
4 รายการ ตกลงราคา
30 พ.ย. 59
13 ธ.ค. 59

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)
16 ก.พ. 60

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
หมายเหตุ
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)
456,087.50
/

งาน บริหารทั่วไป
2

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เครื่องปรับอากาศ

6 เครื่อง

ตกลงราคา

1 ก.พ. 60

9 ก.พ. 60

24 มี.ค. 60

270,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3
4

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสานักงาน

งาน บริหารทั่วไป

อบจ.ภูเก็ต

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เครื่องปรับอากาศ

/

1 โครงการ ประกวดราคา
8 เครื่อง

ตกลงราคา

25 ม.ค. 60

9 ก.พ. 60

15 มี.ค. 60

380,000.00

/

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุน ชนิด 9 ตู้

7 ชุด

สอบราคา

3 ก.พ. 60

15 มี.ค. 60

15 พ.ค. 60

462,320.25

/

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ

1 คัน

E-Auction

5 เม.ย. 60

31 พ.ค. 60

2 ส.ค. 60

2,091,000.00

/

รถยนต์ 4 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล พร้อมติดตั้งตัวถังไม้

2 คัน

E-Auction

4 พ.ค. 60

27 มิ.ย. 60

12 ก.ย. 60

2,512,500.00

/

เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์

1 ลา

สอบราคา

22 ส.ค. 60

6 ก.ย. 60

จอ LED ทัชสกรีน (กองการศึกษาฯ)

4 เครื่อง

สอบราคา

/

โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ (กองการศึกษาฯ)

2 รายการ

ตกลงราคา

/

แผนงาน การศึกษา

โครงการก่อสร้างศูนย์สง่ เสริมและพัฒนากิจกรรม

1 โครงการ

E-Auction

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พระพุทธศาสนาวัดพระทอง (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.อบจ.สาธิต)

16 ชุด

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไป
5

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง

6

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

7

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

8

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
9

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

10

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

11
12

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2 มี.ค. 60

29 มี.ค. 60

27 เม.ย. 60

567,328.00

/

แผ่นที2่ /5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

13

แผนงาน การศึกษา

รายการ

ตู้เก็บเครื่องนอน (ร.ร.อบจ.สาธิต)

ผลการดาเนินการ
ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)
4 ชุด
ตกลงราคา
16 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)
22 มี.ค. 60

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
หมายเหตุ
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)
196,800.00
/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
14

แผนงาน การศึกษา

16 ก.พ. 60

24 ก.พ. 60

22 มี.ค. 60

199,000.00

/

ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิ้ง (ร.ร.อบจ.สาธิต)

4 ชุด

ตกลงราคา

เครื่องเล่นเด็ก (ร.ร.อบจ.สาธิต)

1 ชุด

สอบราคา

6 เครื่อง

ตกลงราคา

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)

1 โครงการ

E-Auction

/

เครื่องขยายเสียง 1 ชุด (ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ)

22 รายการ

สอบราคา

/

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)

2 เครื่อง

ตกลงราคา

/

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศขนาดไม่นอ้ ยกว่า 30,000 บีทียู

8 เครื่อง

ตกลงราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

แผนงาน การศึกษา

ชุดลาโพงขยายเสียงกลางแจ้ง (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

1 เครื่อง

สอบราคา

/

เครื่องดนตรี (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

21 รายการ

E-Auction

/

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

6 รายการ

ตกลงราคา

/

เครื่องเล่นเด็ก (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

8 รายการ

ตกลงราคา

/

24 ชุด

ตกลงราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
15

แผนงาน การศึกษา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
16

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน)

7 มี.ค. 60

5 เม.ย. 60

5 พ.ค. 60

180,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
17

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

18

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

19

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

20
21

20 ม.ค. 60

27 ม.ค. 60

22 ก.พ. 60

296,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
22

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

23

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

24

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

25

แผนงาน การศึกษา

ชุดที่นั่งพักผ่อนสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

25 ม.ค. 60

6 ก.พ. 60

31 มี.ค. 60

213,600.00

/

แผ่นที3
่ /5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

26

รายการ

ผลการดาเนินการ
ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
หมายเหตุ
ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)
/

ป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED FULL COLOR

1 ป้าย

E-Auction

รถบริการน้ามัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

1 คัน

สอบราคา

ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย บริเวณตาบลวิชิต

1 โครงการ

ตกลงราคา

/

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย บริเวณโรงเรียนวัดศรีสนุ ทร

1 โครงการ ประกวดราคา

/

งาน บริหารทั่วไป

(มิตรภาพ 15)

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถเครนกระเช้า

1 คัน

E-Auction

25 ก.ค. 60

12 ก.ย. 60

รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ

2 คัน

ตกลงราคา

10 เม.ย. 60

21 เม.ย. 60

รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน

1 คัน

สอบราคา

25 ก.ค. 60

15 ก.ย. 60

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 รายการ

ตกลงราคา

23 ม.ค. 60

26 ม.ค. 60

7 ก.พ. 60

113,950.00

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

10 รายการ

สอบราคา

2 พ.ค. 60

29 มิ.ย. 60

25 ก.ค. 60

900,000.00

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมชุดโปรแกรมระบบ

2 รายการ

สอบราคา

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ปฏิบัตกิ าร

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เครื่องเสียงพร้อมวัสดุอุปกรณ์

1 ชุด

E-Auction

/

4 รายการ

ตกลงราคา

19 ตัว

ตกลงราคา

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

27

แผนงาน เคหะและชุมชน

5 เม.ย. 60

22 พ.ค. 60

8 มิ.ย. 60

905,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
28

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

29
30

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
31

แผนงาน เคหะและชุมชน

8 มิ.ย. 60

102,000.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
32

แผนงาน เคหะและชุมชน

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
33

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

/

งาน บริหารทั่วไป
34

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

/

งาน บริหารทั่วไป
35
36

งาน กีฬาและนันทนาการ
37

แผนงาน สาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 ก.พ. 60

15 ก.พ. 60

23 ก.พ. 60

116,540.00

/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
38

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

โซฟา

/

แผ่นที4่ /5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลาดับที่
งาน/โครงการ

39

แผนงาน สาธารณสุข

รายการ

ผลการดาเนินการ
ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)

การเบิก-จ่าย

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)

เงินงบประมาณ
(ล้านบาท)

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
หมายเหตุ
ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)
/

โต๊ะ

54 ตัว

ตกลงราคา

เครื่องสารองไฟฟ้า

1 เครื่อง

ตกลงราคา

/

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

2 ชุด

สอบราคา

/

15 เครื่อง

ตกลงราคา

งาน โรงพยาบาล
40

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

41

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

42
43

14 ก.พ. 60

3 มี.ค. 60

17 มี.ค. 60

223,500.00

/

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดา แบบ Network

งาน โรงพยาบาล

แบบที่ 1

แผนงาน สาธารณสุข

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ จานวน 3 รายการ

3 รายการ

สอบราคา

/

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

1 เครื่อง

ตกลงราคา

/

อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)

1 ชุด

สอบราคา

/

โครงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในจังหวัดภูเก็ต

1 โครงการ

E-Auction

/

1 คัน

E-Auction

/

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตาบลรัษฏา

1 โครงการ

E-Auction

/

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบ้านกู้กู

1 โครงการ

E-Auction

/

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล

1 โครงการ

E-Auction

/

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์

1 โครงการ ประกวดราคา

งาน บริหารทั่วไป

เป็นอาคารสานักงาน อบจ.ภูเก็ต แห่งใหม่

งาน โรงพยาบาล
44

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

45

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

46

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน

47

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถซ่อมบารุงถนนแอสฟัลท์อเนกประสงค์ระบบอินฟาเรด

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
48

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

49

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

50

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน กีฬาและนันทนาการ
51

/

แผ่นที5่ /5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผลการดาเนินการ

การเบิก-จ่าย

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตกลงราคา
บันทึกตกลงซื้อขาย
จานวน จัดหาโดย ประกาศสอบราคา ลงนามในสัญญา
(หน่วยนับ) ใช้วิธี
ประกวดราคา
(วัน/เดือน/ปี)
(วัน/เดือน/ปี)
2 รายการ สอบราคา
15 พ.ค. 60
23 มิ.ย. 60

โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอกะทู้

1 โครงการ

E-Auction

/

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต บริเวณ

1 โครงการ

E-Auction

/

งาน กีฬาและนันทนาการ

หมู่ 7 ต.รัษฎา

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เก้าอี้ตดิ ตั้งอัฒจรรย์

2,000 ที่นั่ง

E-Auction

/

ลาดับที่
งาน/โครงการ

52

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

53

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายการ

การส่งมอบ
(วัน/เดือน/ปี)
20 ก.ค. 60

เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น
หมายเหตุ
เงินงบประมาณ ประมาณหรือ ตาม ไปตาม
(ล้านบาท)
เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)
321,200.00
/

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งาน กีฬาและนันทนาการ
54
55

งาน กีฬาและนันทนาการ

