แผ่นที่1/5
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (มกราคม-มีนาคม 2557)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จ่าย
เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

(หน่วยนับ)

ใช้วธิ ี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

1

2

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง

5 จุด

E-Auction

งาน ไฟฟ้าถนน

พร้อมอุปกรณ์

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

38 เครื่อง

สอบราคา

ถังออกซิเจนแบบพกพา

38 ถัง

สอบราคา

อุปกรณ์ช่วยชีวิต

14 อัน

สอบราคา

กล้องส่องทางไกล

38 ตัว

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

1 คัน

สอบราคา

26 พ.ย. 56

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6

7

8

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตั้งเครื่องแม่ขา่ ยและระบบรักษา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ความปลอดภัยสําหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล พร้อมติดตั้ง

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ตัวถังไม้

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย

1 คัน

E-Auction

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล

1 คัน

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

แผนงาน การศึกษา

ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสําหรับข้าราชการและบุคลากร

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ทางการศึกษา ขนาด 4 ชั้น 24 ห้อง (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ)

แผนงาน สาธารณสุข

เคาน์เตอร์พยาบาล ยาว 6 เมตร

2 ตัว

สอบราคา

6 มี.ค. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
9

10

11

งาน โรงพยาบาล

26 มี.ค. 57

12 ก.พ. 57

ไปตาม

หมายเหตุ

แผ่นที่2/5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จ่าย
เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

(หน่วยนับ)

ใช้วธิ ี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

12

13

14

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องเฝ้าติดตามสภาวะของผู้ป่วยวิกฤติ

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ชนิดข้างเตียง (Bedside Monitors)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผูใ้ หญ่

แผนงาน สาธารณสุข

Syring Pump

2 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจขั้วจอประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์สแกน

1 เครื่อง

E-Auction

งาน โรงพยาบาล

ความเร็วสูง

แผนงาน สาธารณสุข

ชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope)

1 ชุด

สอบราคา

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล
15

16

งาน โรงพยาบาล
17

18

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลได้

งาน โรงพยาบาล

12 ลีค (EKG Recorder)

แผนงาน สาธารณสุข

เตียงตรวจสูตนิ ารี

1 เตียง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องป้องกันลิ่มเลือด Intermittent Pneumatic

2 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

compression(IPC)

แผนงาน สาธารณสุข

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุน้ กล้ามเนือ้

1 เครื่อง

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

และระบบประสาทพร้อมเครื่องดูดสูญญากาศ

แผนงาน สาธารณสุข

เตียงไฟฟ้า

5 เตียง

สอบราคา

เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ (VENTILATOR TRANSPOT)

1 เครื่อง

สอบราคา

1 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล
19

20

21

งาน โรงพยาบาล
22

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

23

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

SET Direct Laryngoscopes (DL)

ไปตาม

หมายเหตุ

แผ่นที่3/5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จ่าย
เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

(หน่วยนับ)

ใช้วธิ ี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

24

แผนงาน สาธารณสุข

Set sinus

1 ชุด

สอบราคา

เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทําผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์

1 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน สาธารณสุข

Piezoceramic ultrasonic Hand-piece formegatron s3

2 ชุด

สอบราคา

งาน โรงพยาบาล

systemdiameter 12 mm,length 129 mm.

แผนงาน สาธารณสุข

Sterilizing Tray

3 กล่อง

สอบราคา

เครื่องคอมพิวเตอร์

12 ชุด

สอบราคา

1 โครงการ

สอบราคา

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู

3 เครื่อง

สอบราคา

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แบบเครนพับสามารถยก

1 คัน

E-Auction

12 มี.ค. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถเครนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดเี ซล

1 คัน

E-Auction

11 ก.พ. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

มีกําลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า

แผนงาน เคหะและชุมชน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์

4 ตัว

E-Auction

18 ก.พ. 57

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า

1 คัน

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ

แผนงาน เคหะและชุมชน

รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า

1 คัน

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 7,800 กิโลกรัม

งาน โรงพยาบาล
25

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

26

27

งาน โรงพยาบาล
28

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

29

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

30

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

31

32

33

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
34

35

ไปตาม

หมายเหตุ

แผ่นที่4/5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จ่าย
เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

(หน่วยนับ)

ใช้วธิ ี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

36

แผนงาน การศึกษา

ตู้เก็บเครื่องนอน (รร.อบจ.สาธิต)

6 ตู้

สอบราคา

กระดานไวท์บอร์ด (รร.อบจ.สาธิต)

8 กระดาน

สอบราคา

32 ตัว

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

6 ชุด

สอบราคา

25 ก.พ. 57

เครื่องปรับอากาศ (รร.อบจ.สาธิตฯ)

12 เครื่อง

สอบราคา

25 ก.พ. 57

เครื่องพิมพ์ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ)

6 เครื่อง

สอบราคา

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

E-Auction

1 โครงการ

สอบราคา

3 เครื่อง

สอบราคา

7 เครื่อง

สอบราคา

25 ก.พ. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
37

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

38

แผนงาน การศึกษา

กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)

31 ม.ค. 57

13 มี.ค. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
39

40

แผนงาน การศึกษา

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชครูและบุคลากรทางการ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ศึกษา ขนาด 4 ชั้น 23 ห้อง (รร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ)

แผนงาน การศึกษา

ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมซิงค์ (รร.อบจ.สาธิต)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
41

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

42

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

43

44

45

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

อ่าวฉลอง และงานก่อสร้างป้ายท่าเทียบเรือฯ

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการปรับปรุงห้องสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่

งาน โรงพยาบาล

กระจายเชือ้ (Negative Pressure) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

แผนงาน สาธารณสุข

โครงการก่อสร้างคลินิกวัณโรคและ HIV

งาน โรงพยาบาล
46

47

แผนงาน การศึกษา

เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษาฯ ห้องสมุดเฉลิม

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พระเกียรติฯ)

แผนงาน การศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ (รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

17 มี.ค. 57

20 มี.ค. 57

ไปตาม

หมายเหตุ

แผ่นที่5/5
แผนงาน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลําดับที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา

ลงนาม

การเบิก-จ่าย
เงินนอกงบ เป็นไป ไม่เป็น

จํานวน

จัดหาโดย

ประกวดราคา

ในสัญญา

การส่งมอบ

เงินงบประมาณ

(หน่วยนับ)

ใช้วธิ ี

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(วัน/เดือน/ปี)

(ล้านบาท)

ประมาณหรือ ตาม

ไปตาม

เงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ล้านบาท)

48

49

50

แผนงาน การศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ ห้องสมุดเฉลิม

8 เครื่อง

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

พระเกียรติ)

แผนงาน การศึกษา

ก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ํา ลานจอดรถ ภายใน

1 โครงการ

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

แผนงาน สาธารณสุข

คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

7 เครื่อง

สอบราคา

รถเก็บผ้า

4 คัน

สอบราคา

ตู้สําหรับเก็บและชาร์จ แท็บเล็ต (กองการศึกษาฯ)

12 ตู้

สอบราคา

แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย ซอยพะเนียง

8 ชุด

E-Auction

งาน บําบัดน้ําเสีย

ติดตั้งระบบเติมอากาศ

แผนงาน การศึกษา

ชั้นวางหนังสือฝาข้างไม้ (ชัน้ สูง) (กองการศึกษาฯ

12 ตู้

สอบราคา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ )

แผนงาน การศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์และยิมเนเซียม

1 โครงการ

E-Auction

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คสล.4 ชั้น รร.อบจ.เมืองภูเก็ต

14 มี.ค. 57

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
51

แผนงาน สาธารณสุข
งาน โรงพยาบาล

52

แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

53

54

55

25 ธ.ค. 56

28 ม.ค. 57

10 ก.พ. 57

117,000.00

/

หมายเหตุ

