แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ
1

2

3

4

5

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
เกยวกบสงคมสงเคราะห
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสขข
เกยวกบสาธารณสุ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไม
ไมเปน
เปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
23 มิถุนายน 2554 1,470,000.00
/

รถดูดสิ่งปฏิกูล
เงินงบประมาณ 1,800,000.- บาท

1 คัน

สอบราคา

10 กุมภาพันธ 2554

รถบรรทุก 6 ลอ
เงินงบประมาณ 1,130,000.- บาท

1 คัน

สอบราคา

26 ตุลาคม 2553

30 พฤศจิกายน 2553 7 มกราคม 2554
สัญญาเลขที่ 45/2553

รถเครนอเนกประสงค
เงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท

1 คัน

E-Auction

27 เมษายน 2554

3 มิถุนายน 2554
สัญญาเลขที่ 23/2554

รถยนตโดยสารประจําทาง
เงินงบประมาณ 9,000,000.- บาท

1 คัน

E-Auction

21 ตุลาคม 2553

7 ธันวาคม 2553
6 เมษายน 2554
สัญญาเลขที่ 48/2553

ขยายเขตติดตั้งระบบน้ําประปา
โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต
เงินงบประมาณ 3,444,000.เงนงบประมาณ
3 444 000 - บาท

1 โครงการ กรณีพิเศษ

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

-

25 มีนาคม 2554
สัญญาเลขที่ 10/2554

การเบิก-จาย

-

24 สิงหาคม 2554

-

945,000.00

/

3,460,000.00

/

8,040,000.00

/

-

-

-

-

หมายเหตุ

ยกเลิกเปลี่ยน
เปนหมวดเงิน
อุอดหนน
ดหนุน

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ
6

แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
7 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
8 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
9 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
10 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน

รายการ
โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและไฟฟา
สองสวางถนนบริเวณโคกชนะพมา
เงินงบประมาณ 1,000,000.เงนงบประมาณ
1 000 000 - บาท
โครงการจางออกแบบ วางแผนแมบทพัฒนา
ทํางานเขื่อนบางวาดและอางเก็บบางเหนียวดํา
เงินงบประมาณ 8,000,000.เงนงบประมาณ
8 000 000 - บาท
เครื่องกวาดถนน แบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง
เงินงบประมาณ 300,000.- บาท

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
1 โครงการ สอบราคา

-

1 โครงการ วิธีคัดเลือก

28 มีนาคม 2554

1 เครื่อง

สอบราคา

เครื่องโรยหิน แบบกลไก จํานวน 1 เครื่อง
เงินงบประมาณ 250,000.- บาท

1 เครื่อง

สอบราคา

30 ธันวาคม 2553

มอเตอรขับเคลื่อนโคมไฟ
เงินงบประมาณ 128,400.- บาท

1 เครื่อง

สอบราคา

-

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

30 ธันวาคม 2553

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป
-

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไม
ไมเปน
เปน
หมายเหตุ
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน(/) แผน(/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
- ยกเลิกโครงการ

2 พฤษภาคม 2554
สัญญาเลขที่ 49/2554
(7 980 000 -บาท)
(7,980,000.-บาท)
4 กุมภาพันธ 2554 7 มีนาคม 2554
สัญญาเลขที่ 12/2554
4 กุมภาพันธ 2554 7 มีนาคม 2554
สัญญาเลขที่ 13/2554
-

-

ครบกําหนด
สงมอบ 27 ธ.ค.54

179,000.00

/

160,500.00

/

-

-

-

-

ยกเลิกการจัดซื้อ

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

11 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชมชน
เกยวกบเคหะและชุ
มชน
12 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
การศกษา
13 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
การศกษา
14 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
15 แผนงาน ศาสนา วฒนธรรม
วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ระหวางซอยปราโมทย,ธนูเทพ
เงินงบประมาณ 1,438,000.เงนงบประมาณ
1 438 000 - บาท
ตูโทรศัพท โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เงินงบประมาณ 463,740.- บาท

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
1 โครงการ สอบราคา

1 ชุด

27 เมษายน 2554

สอบลงราคา 21 มกราคม 2554

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป
12 กรกฎาคม 2554
สัญญาเลขที่ 74/2554
(1 150 000 -บาท
(1,150,000.-บาท
22 กุมภาพันธ 2554
สัญญาเลขที่ 04/2554

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

23 เมษายน 2554

462,000.00

/

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เงินงบประมาณ 120,000.- บาท

1 เครื่อง

สอบราคา

23 มิถุนายน 2554

21 กรกฎาคม 2554
สัญญาเลขที่ 33/2554

31 สิงหาคม 2554

43,500.00

/

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟ
เงินงบประมาณ 240,200.- บาท
รถยนตตพ ยาบาล จานวน
รถยนตตู
จํานวน 2 คน
คัน
เงินงบประมาณ 4,400,000.- บาท

1 เครื่อง

สอบราคา

14 มิถุนายน 2554

21 กรกฎาคม 2554
สัญญาเลขที่ 34/2554

17 สิงหาคม 2554

213,572.00

/

2 คน
คัน

E-Auction

2 มถุ
มิถนายน
นายน 2554

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

หมายเหตุ

ยกเลกประกาศ
ยกเลิ
กประกาศ
ครั้งที่ 1

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

16 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา

ติดตั้งระบบไฟฟาในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เงินงบประมาณ 2,020,000.- บาท

17 แผนงาน สาธารณสุข

รถตูโดยสาร

งาน บริิหารทั่ัวไปเกี
ไป ี่ยวกับั สาธารณสุข

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
1 โครงการ E-Auction

1 คัน

สอบราคา

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

29 มีนาคม 2554

27 พฤษภาคม 2554
สัญญาเลขที่ 58/2554

20 มกราคม 2554

24 กุมภาพันธ 2554

เงิินงบประมาณ
ป
1,070,000.- บาท
(โอนเพิ่ม 120,000.- บาท)

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

24 มีนาคม 2554

1,190,000.00

/

4 เมษายน 2554

1,025,000.00

/

15 กันยายน 2554

148,888.00

/

หมายเหตุ

สัญ
ั ญาเลขที่ี 06/2554

18 แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑหองเก็บศพโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
เงินงบประมาณ 1,378,900.- บาท

1 ชุด

19 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
บรหารงานทวไปเกยวกบ
งาน บริ
หารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เครื่องออกกําลังกายประจําสนามกีฬาสุระกุล
เงินงบประมาณ 206,000.- บาท

1 เครื่อง

ลายมื
อชื่อ …………………………. ผูต รวจสอบ
ลายมอชอ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

สอบราคา

9 พฤศจิกายน 2553

สอบราคา 28 มิถุนายน 2554

4 มกราคม 2554
สัญญาเลขที่ 01/2554
5 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 40/2554

ลายมื
ลายมอชอ
อชื่อ …………………………. ผูร บผดชอบ
ับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศ
ครั้งที่ 3

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน

ผลการดําเนินการ

ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

20 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบศาสนา
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
21 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนนทนาการ
และนันทนาการ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
22 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
23 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน
24 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
และเครื่องสํารองไฟ
เงินงบประมาณ 280,000.เงนงบประมาณ
280 000 - บาท
โครงการพัฒนาปรับปรุงสระวายน้ํา อบจ.ภูเก็ต
เงนงบประมาณ
2,800,000. บาท
เงินงบประมาณ 2,800,000.-

จํานวน

1 ชุด

ประกาศสอบราคา/
จัดหาโดย
ประกวดราคา
ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
สอบราคา

14 มิถุนายน 2554

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป
21 กรกฎาคม 2554
สัญญาเลขที่ 33/2554

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
17 สิงหาคม 2554 278,200.00
/

หมายเหตุ

1 โครงการ E-Auction

1 โครงการ สอบราคา 20 มกราคม 2554
1 มีนาคม 2554
โครงการติดตั้งเหล็กกันขโมย
เงินงบประมาณ 120,000.- บาท
สัญญาเลขที่ 25/2554
โครงการจางออกแบบ ปรับปรุงอาคารศูนยการคา 1 โครงการ E-Auction
ภููเก็ตลัคกี้คอมเล็กซ
เงินงบประมาณ 7,200,000.- บาท
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 1 โครงการ สอบราคา 17 กุมภาพันธ 2554
29 เมษายน 2554
, ,
เงินงบประมาณ 1,795,000.บาท
สัญญ
ญญาเลขที่ 48/2554

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

6 เมษายน 2554

117,500.00
,

/

บอกเลิกสัญญา

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

25 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบ
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
26 แผนงาน การศึกษา
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
27 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา
28 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา
29 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)

โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุล
เงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท

1 โครงการ E-Auction

ปรับปรุงสนาม โรงเรียน อบจ. บานตลาดเหนือ
เงินงบประมาณ 2,300,000.เงนงบประมาณ
2 300 000 - บาท
เครื่องสํารองไฟ
เงินงบประมาณ 100,000.- บาท

1 โครงการ E-Auction

เครื่องคอมพิวเตอร โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เงินงบประมาณ 100,000.- บาท
เครื่องคอมพิวเตอร โครงการปรับปรุงหองเรียน
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
เงินงบประมาณ 800,000.เงนงบประมาณ
800 000 - บาท

1 ชุด

ตกลงราคา

1 ชุด

ตกลงราคา

1 โครงการ สอบราคา 23 มิถุนายน 2554

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

2 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 38/2554

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

31 สิงหาคม 2554

488,000.00

/

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

30 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกษา
การศึ
กษา
31 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
32 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศกษา
การศึ
กษา
33 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
34 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บริหารงานทัวไปเกียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตูติดประกาศ
เงินงบประมาณ 260,000.- บาท
เครื่องกรองน้ํา รร.อบจ.บานตลาดเหนือ
เงินงบประมาณ 250,000.- บาท
อาคารตางๆ อาคาร 4 ชั้น 12 หอง ใตถุนโลง
โรงเรียน อบจ. บานนาบอน
เงนงบประมาณ
10,400,000. บาท
เงินงบประมาณ 10,400,000.โครงการสมทบกอสรางศูนยผลิตปุยอินทรีย
และพลังงาน อบจ. ภูเก็ต
เงนงบประมาณ
เงินงบประมาณ 3,110,000.
3,110,000.- บาท
โครงการจัดซื้อปาย LED สนามกีฬาสุระกุล
เงินงบประมาณ 17,453,620.- บาท

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

1 ตู

สอบราคา

31 มกราคม 2554

7 มีนาคม 2554
สัญญาเลขที่ 08/2554

1 เครื่อง

สอบราคา

30 มิถุนายน 2554

1 โครงการ E-Auction

11 มีนาคม 2554

31 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 45/2554
(459,372.-บาท)
( ,
)
18 พฤษภาคม 2554
สัญญาเลขที่ 55/2554

1 โครงการ E-Auction

-

-

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไม
ไมเปน
เปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
22 มิถุนายน 2554
196,420.00
/

19 มีนาคม 2554

1,040,000.00

-

-

หมายเหตุ

/

-

-

-

ยกเลิกโครงการ

1 โครงการ E-Auction

ลายมือชื่อ …………………………. ผููตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ลายมือชื่อ …………………………. ผููรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

35 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบ
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
36 แผนงาน การศึกษา
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบ
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
37 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบ
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
38 แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน บรหารงานทวไปเกยวกบ
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
39 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟา
ไฟฟา

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)

โครงการกอสรางสนามกีฬา บริเวณหาดสุรินทร 1 โครงการ E-Auction
เงินงบประมาณ 18,488,000.- บาท

ตูเก็บเอกสาร
เงินงบประมาณ 402,000.เงนงบประมาณ
402 000 บาท

1 โครงการ สอบราคา

โครงการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศนชายฝง
ระบบนเวศนชายฝง
เงินงบประมาณ 10,000,000.- บาท
โครงการแกปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคของจังหวัดภเก็
บรโภคของจงหวดภู
เกตต (ระบบประปา)
เงินงบประมาณ 20,000,000.- บาท
โครงการกอสรางถนนนาเหนือสวนตาแทน
เงินงบประมาณ 2,500,000.เงนงบประมาณ
2 500 000 บาท

1 โครงการ E-Auction

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

4 สิงหาคม 2554

16 กันยายน 2554
สัญญาเลขที่ 96/2554
(18 423 000 -บาท)
(18,423,000.-บาท)

13 มิถุนายน 2554

22 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 90/2554
สญญาเลขท

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

หมายเหตุ

1 โครงการ E-Auction

1 โครงการ E-Auction

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

สัญญา
(2 499 000 บาท)
(2,499,000.-บาท)
ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)

40 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
41 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รถรับชําระภาษีเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ
เงินงบประมาณ 1,740,000.- บาท
โตะพรอมเกาอี้
เงินงบประมาณ 984,000.- บาท

1 คัน

42 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
43 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
44 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑการศึกษาสําหรับศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรพ้นื ฐานของ ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต
เงินงบประมาณ 5,000,000.- บาท
เครื่องกรองน้ํา โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
เงินงบประมาณ 481,450.- บาท

1โครงการ E-Auction

อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา
เงินงบประมาณ 12,000,000.- บาท

1โครงการ สอบราคา

เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
(ลานบาท)

สอบราคา

480 ชุดุ สอบราคา

1 เครื่อง สอบราคา

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ลงนาม
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป

การเบิก-จาย

4 สิงหาคม 2554

6 มิถุนายน 2554

30 มิถุนายน 2554

6 กันยายน 2554
สัญญาเลขที่ 48/2554
(814,800.-บาท)
25 กรกฎาคม 2554
สัญญาเลขที่ 36/2554
(4,980,000.-บาท)
31 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 45/2554
(459,372.-บาท)

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ
45 แผนงาน การศกษา
การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
46 แผนงาน การศึ
การศกษา
กษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
47 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
48 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
49 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายการ
เครองขยายเสยง
เครื
่องขยายเสียง โรงเรี
โรงเรยน
ยน อบจ.เมองภู
อบจ เมืองภเก็
เกตต
เงินงบประมาณ 150,000.- บาท
เครื
เครองขยายเสยง
่องขยายเสียง

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
1 เครอง
เครื่อง สอบราคา
4 มนาคม
มีนาคม 2554

1 เครื
เครอง
่อง

สอบราคา

4 มีมนาคม
นาคม 2554

เงินงบประมาณ 140,000.- บาท
เครื่องเลนสนามสําหรับนักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียน อบจ. บานนาบอน
เงินงบประมาณ 202,230.- บาท
ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS)
(กองกิจการขนสง 250,000.- บาท)
เงินงบประมาณ 500,000.- บาท
เครื่องปรับอากาศ
เงินงบประมาณ 435,500.- บาท

การเบิก-จาย

ลงนาม
เงินนอก เปนไป
เงนนอก
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
ในสัญญา
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน /เดือน/ป
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
4 เมษายน 2554
3 มถุ
มิถนายน
นายน 2554
146 590 00
146,590.00
/
สัญญาเลขที่ 14/2554
4 เมษายน 2554

3 มิมถุถนายน
นายน 2554

139 100 00
139,100.00

/

หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ 14/2554
1 เครื่อง

สอบราคา

28 มิถุนายน 2554

3 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 39/2554

15 กันยายน 2554

115,555.00

/

1 เครื่อง

สอบราคา

-

18 พฤษภาคม 2554
สัญญาเลขที่ 20/2554

3 มิถุนายน 2554

479,000.00

/

22 สิงหาคม 2554

10 ตุลาคม 2554
สัญญาเลขที่ 57/2554
(309,444.-บาท)

1 โครงการ สอบราคา

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ซื้อโดยวิธีพิเศษ

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

แผนงาน
ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

50 แผนงาน การศกษา
การศึกษา
เครองปรบอากาศ
เครื
่องปรับอากาศ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โรงเรียน อบจ.บานนาบอน
เงินงบประมาณ 126,000.- บาท
51 แผนงาน การศึกษา
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินงบประมาณ 126,000.- บาท
52 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา
53 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
54 แผนงาน การศกษา
การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
ลงนาม
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
ในสัญญา
(วัน /เดือน/ป
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
4 เครอง
เครื่อง สอบราคา 19 พฤษภาคม 2554 29 มถุ
มิถนายน
นายน 2554
สัญญาเลขที่ 29/2554

4 เครื่อง

สอบราคา

ครุภัณฑดนตรี
เงินงบประมาณ 1,050,000.- บาท

1 ชุด

สอบราคา

เครื่องแตงกายชุดการแสดง
เงินงบประมาณ 269,000.- บาท
ลําโพง ไมโครโฟน
ลาโพง
เงินงบประมาณ 268,700.- บาท

1 ชุด

สอบราคา

1 ชุชดด

สอบราคา

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูผอานวยการกองพสดุ
ตาแหนง
ํานวยการกองพัสดและทรั
และทรพยสน
พยสิน รัรกษาการในตาแหนง
กษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

21 กรกฎาคม 2554 6 กันยายน 2554
สัญญาเลขที่ 47/2554
(748 800 -บาท)
(748,800.-บาท)
20 กันยายน 2554
สัญญาเลขที่ 52/2554
4 มนาคม
มีนาคม 2554
4 เมษายน 2554
สัญญาเลขที่ 14/2554

การเบิก-จาย
เงิเงนนอก
นนอก เปนไป
เปนไป ไม
ไมเปน
เปน
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
31 สิสงหาคม
งหาคม 2554
84 000 00
84,000.00
/

3 มถุ
มิถนายน
นายน 2554

268 570 00
268,570.00

/

หมายเหตุ

สัญญา
(265,500.-บาท)
จญ
จ,ญ

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลดองคการบรหารสวนจงหวด
ตาแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิ
ปฏบตราชการแทน
บัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หน่ วยงาน องคการบรหารสวนจงหวดภู
หนวยงาน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดภเก็
เกตต จงหวด
จังหวัด ภูภเก็
เกตต กระทรวงมหาดไทย
แผนงาน

หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับที่
ลาดบท
งาน/โครงการ

รายการ

55 แผนงาน การศกษา
การศึกษา
เครองเลนสนามสาหรบนกเรยนระดบปฐมวย
เครื
่องเลนสนามสําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต
เงินงบประมาณ 149,180.- บาท
56 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
การศกษา

เครื่องเลนสนามทําจากพลาสติกสําหรับนักเรียน

57 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บรหารทวไป
บริหารทั่วไป

คาจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส
เงินงบประมาณ 3,500,000.เงนงบประมาณ
3 500 000 - บาท

58 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บรหารทวไป
บริหารทั่วไป

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางถนนบริเวณ
โคกชนะพมา
โคกชนะพมา
เงินงบประมาณ 550,000.- บาท
เครื่องคอมพิวเตอร
เงินงบประมาณ 140,000.เงนงบประมาณ
140 000 - บาท

59 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บรหารทวไป
บริหารทั่วไป

ผลการดําเนินการ
ประกาศสอบราคา/
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
3 ชุชดด
สอบราคา 26 พฤษภาคม 2554

6 รายการ

สอบราคา

1 ระบบ

E-Auction

28 มิถุนายน 2554

ระดับปฐมวัย โรงเรียน อบจ. บานนาบอน
เงินงบประมาณ 202,230.เงนงบประมาณ
202 230 - บาท

1 โครงการ สอบราคา

7 เครื่อง

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุ
ชอ
นายสวรรณ
วรรณ จนปลงสรกุ
จันปลั่งสิริกล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

สอบราคา

การเบิก-จาย

ลงนาม
เงินนอก เปนไป
เงนนอก
เปนไป ไมเปน
ไมเปน
ในสัญญา
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
(วัน /เดือน/ป
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
13 กรกฎาคม 2554 22 กรกฎาคม 2554 119,000.00
119 000 00
/
สัญญาเลขที่ 32/2554

3 สิงหาคม 2554
15 กันยายน 2554
สัญญาเลขที่ 39/2554

115,555.00

หมายเหตุ

/

ประกาศ
ครั้งที่ 2

ใบโอน10/2554
ลว 28 ม.ค.54
ลว.28
มี ค 54
15 มิถุนายน 2554

1 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 84/2554
สญญาเลขท

23 มิถุนายน 2554

10 สิงหาคม 2554
สัญญาเลขที่ 42/2554
สญญาเลขท

/

2 กันยายน 2554

86,884.00

/

ใบโอน10/2554
ลว 28 ม.ค.54
ลว.28
มี ค 54
ใบโอน10/2554
ลว 28 ม.ค.54
ลว.28
มี ค 54

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลลาสุ
ชอ
ลาสธานนท
ธานนท))
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน
ลําดับที่
งาน/โครงการ
60 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
61 แผนงาน สาธารณสุขุ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
62 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
63 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
64 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
65 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเู ก็ต จังหวัด ภูเู ก็ต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ผลการดําเนินการ
การเบิก-จาย
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลงนาม
เงินนอก เปนไป ไมเปน
ประกาศสอบราคา/
หมายเหตุ
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
ในสัญญา
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
รายการ
(วัน /เดือน/ป
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
โครงการซอมเปลี่ยนโคมสปอรตไลท เสาสููง
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
สนามกีฬาสุระกุล
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 5,000,000.-บาท
โครงการจัดทําปายทาวเวอรโรงพยาบาล อบจ. 1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
เงินงบประมาณ 1,016,500.-บาท
ลว.28 ก.ย.54
โครงการซอมเปลี่ยนโคมสปอรต
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
, ,
เงินงบประมาณ 3,780,000.-บาท
ลว.28 ก.ย.54
โครงการซอมเปลี่ยนโคมสปอรตไลท เสาสูง
สนามกีฬาสุุระกุุล
เงินงบประมาณ 4,500,000.-บาท
โครงการซอมเปลี่ยนโคมสปอรตไลท เสาสูง
สนามกีฬาสุุระกุุล
เงินงบประมาณ 3,000,000.-บาท
โครงการกอสรางสวนสาธารณะอําเภอกะทู
, ,
เงินงบประมาณ 11,500,000.-บาท

1 โครงการ E-Auction

ใบโอน 21/2554
ลว.28 ก.ย.54

1 โครงการ E-Auction

ใบโอน 21/2554
ลว.28 ก.ย.54

1 โครงการ E-Auction

ใบโอน 21/2554
ลว.28 ก.ย.54

ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวุ รรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธุ านนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน
ลําดับที่
งาน/โครงการ
66 แผนงาน เคหะและชุุมชน
งาน สวนสาธารณะ
67 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน สวนสาธารณะ
68 แผนงาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
69 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน งานไฟฟา
70 แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟถนน
71 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเู ก็ต จังหวัด ภูเู ก็ต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ผลการดําเนินการ
การเบิก-จาย
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลงนาม
เงินนอก เปนไป ไมเปน
ประกาศสอบราคา/
หมายเหตุ
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
ในสัญญา
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
รายการ
(วัน /เดือน/ป
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
กลางแจงสวนสาธารณะลานกีฬา
ใบโอน 21/2554
เงินงบประมาณ 1,500,000-บาท
ลว.28 ก.ย.54
ใบโอน 21/2554
โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 1 โครงการ E-Auction
กลางแจงบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 3,500,000.-บาท
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
เพื่อการบริหารจัดการ
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 5,500,000.-บาท
โครงการไฟแสงสวางสาธารณะเสาสูง
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
เขตอําเภอเมือง
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 2,700,000.-บาท
โครงการไฟแสงสวางสาธารณะ เสาสูง
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
เขตอําเภอถลาง
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 6,300,000.-บาท
โครงการกอสรางอาคารศูนยอบรมพระพุทธ
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
ศาสนาที่พักสงฆสามกองสามัคคี ตําบลรัษฎา
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 1,500,000.-บาท
ลายมือชื่อ …………………………. ผูตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

ลายมือชื่อ …………………………. ผูรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

แผนงาน
ลําดับที่
งาน/โครงการ
72 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
73 แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2554 (กรกฎาคม -กันยายน 2554)
หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดภูเู ก็ต จังหวัด ภูเู ก็ต กระทรวงมหาดไทย
หมวดคาครุภัณฑ
ผลการดําเนินการ
การเบิก-จาย
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ลงนาม
เงินนอก เปนไป ไมเปน
ประกาศสอบราคา/
หมายเหตุ
จํานวน จัดหาโดย
ประกวดราคา
ในสัญญา
การสงมอบ เงินงบประมาณ งบประมาณ ตาม ไปตาม
รายการ
(วัน /เดือน/ป
(วัน / เดือน / ป)
(ลานบาท) หรือเงินสมทบ แผน (/) แผน (/)
( หนวยนับ ) ใชวิธี
(วัน /เดือน/ป)
โครงการกอสรางอาคารยิมเนเซียม
1 โครงการ E-Auction
ใบโอน 21/2554
โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือ
ลว.28 ก.ย.54
เงินงบประมาณ 10,000,000.-บาท
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
, ,
เงินงบประมาณ 1,214,800.-บาท

1 โครงการ E-Auction

ลายมือชื่อ …………………………. ผููตรวจสอบ
ชื่อ ( นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน รักษาการในตําแหนง
ผูอู ํานวยการกองพัสดุแุ ละทรัพยสิน

ใบโอน 21/2554
ลว.28 ก.ย.54

ลายมือชื่อ …………………………. ผููรับผิดชอบ
ชื่อ ( นายมานพ ลีลาสุธานนท)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเู ก็ต

