
แผนงาน

ลําดับ จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่ งาน/โครงการ รายการ ใชวิธี ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมหลัก  :  จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 โครงการชุดครุภัณฑปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรทางดานการประมง

ชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ทางดานการประมง  ตําบลธาตุเชิงชุม  
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 31  ส.ค.  58 20  ต.ค.  58 24  พ.ย.  58 0.625  - 

2 โครงการชุดครุภัณฑศูนยเทอรโมอิเล็กท
ริกส

ชุดครุภัณฑศูนยเทอรโมอิเล็กทริกส  ตําบล
ธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 16  ต.ค.  58 12  พ.ย.  58 29  ธ.ค.  58 0.651  - 

3 โครงการชุดครุภัณฑปฏิบัติการเวชกรรม
ไทยและผดุงครรภไทย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

ชุดครุภัณฑปฏิบัติการเวชกรรมไทยและ
ผดุงครรภไทย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  จังหวัด
สกลนคร

1 ชุด สอบราคา 28  ส.ค.  58 13  ต.ค.  58 20  ม.ค.  59 1.158  - 

4 โครงการชุดครุภัณฑประกอบการเรียน
การสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

ชุดครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน
และปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
ถนนสกลนคร-อุดรธานี  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด e-bidding 11  ม.ค.  59 28  ม.ค.  59  -  -  -  จัดหารอบท่ี 2

12  ม.ค.  59 1  ก.พ.  59 9  ม.ีค.  59 1.084 (ประกาศรอบท่ี 1)  ดําเนินการจัดหาเปนกลุม

30  ม.ีค.  59 1.375 (ประกาศรอบท่ี 1) รายการเน่ืองจากกลุม

29  ก.พ.  59 22  ม.ีค.  59  -  - (ประกาศรอบท่ี 2) ผูขายตางกัน

6 โครงการชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิศกรรม
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิศกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ถนนสกลนคร-
อุดรธานี  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด e-bidding 16  ธ.ค.  58 27  ม.ค.  59 18  ก.พ.  59 0.600  - 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2559

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   กระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                                                                                                                                ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 2559)

                                                                                                                                                                                                                                        หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย
เปนไป

ตามแผน 
()

ไมเปนไป
ตามแผน 

()
หมายเหตุจํานวน

(หนวย
นับ)

5 โครงการชุดครุภัณฑประกอบอาคารพล
ศึกษาเอนกประสงคและศูนยกีฬาในรม

ชุดครุภัณฑประกอบอาคารพลศึกษา
เอนกประสงคและศูนยกีฬาในรม  ถนน
สกลนคร-อุดรธานี  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด e-bidding



แผนงาน

ลําดับ จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่ งาน/โครงการ รายการ ใชวิธี ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2559

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   กระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                                                                                                                                ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 2559)

                                                                                                                                                                                                                                        หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย
เปนไป

ตามแผน 
()

ไมเปนไป
ตามแผน 

()
หมายเหตุจํานวน

(หนวย
นับ)

7 โครงการคาปรับปรุงอาคารสถาบันภาษา
ศิลปและวัฒธรรม 1 งาน

คาปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลป
และวัฒธรรม  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร

1 งาน สอบราคา 2  ต.ค.  58 16  พ.ย.  58 10  ม.ีค.  59 0.501  - 

 -  -  - 

19  ม.ค.  59 0.937  - 

12  ก.พ.  59 2.343

29  ก.พ.  59 1.405

10 โครงการกลุมอาคารหอพักนักศึกษาและ
บุคลากร พรอมรายการประกอบ

กลุมอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร 
พรอมรายการประกอบ  ถนนสกลนคร-
อุดรธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 หลัง e-bidding 16  ธ.ค.  58 1  ก.พ.  59  -  -  - 

E-Auction 15  ธ.ค.  57 6  ม.ีค.  58 6  ม.ค.  59 3.536  - 

29  ม.ีค.  59 6.188

11 โครงการอาคารเอนกประสงค อาคารเอนกประสงค   ถนนสกลนคร-
อุดรธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 หลัง

8 โครงการคาปรับปรุงหอประชุม 1 คาปรับปรุงหอประชุม 1 ตําบลธาตุเชิงชุม 
 อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 งาน สอบราคา 31  ส.ค.  58 9  ต.ค.  58

9 โครงการคาปรับปรุงหอประชุมมหาวชิรา
ลงกรณ

คาปรับปรุงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  
ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร

1 งาน e-bidding 15  ก.ย.  58 16  พ.ย.  58



แผนงาน

ลําดับ จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่ งาน/โครงการ รายการ ใชวิธี ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2559

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   กระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                                                                                                                                ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 2559)

                                                                                                                                                                                                                                        หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย
เปนไป

ตามแผน 
()

ไมเปนไป
ตามแผน 

()
หมายเหตุจํานวน

(หนวย
นับ)

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมหลัก  :  จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

1 โครงการชุดครุภัณฑหองเรียนคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชุดครุภัณฑหองเรียนคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตําบลธาตุ
เชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 26  ส.ค.  58 12  ต.ค.  58 17  พ.ย.  58 0.340  - 

2 โครงการชุดครุภัณฑหองเรียนคุณภาพ
คณะวิทยาการจัดการ

ชุดครุภัณฑหองเรียนคุณภาพคณะ
วิทยาการจัดการ  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 25  ส.ค.  58 12  ต.ค.  58 22  ต.ค.  58 0.420  - 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียน 
คณะครุศาสตร

ชุดครุภัณฑหองเรียนคุณภาพคณะครุ
ศาสตร  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 31  ส.ค.  58 12  ต.ค.  58 20  พ.ย.  58 0.425  - 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑประกอบอาคาร
สุนทรีและดนตรี สาขาดนตรี

ชุดครุภัณฑปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนสาขาดนตรี  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด สอบราคา 2  ต.ค.  58 5  พ.ย.  58 3  ธ.ค.  58 0.624  - 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
อินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย

ระบบเพิ่มความเร็วและลดปริมาณการใช
งานชองสัญญาณอินเตอรเน็ต  ถนน
สกลนคร-อุดรธานี  จังหวัดสกลนคร

1 ชุด e-bidding 16  ก.ย.  58 26  ต.ค.  58 24  ธ.ค.  58 1.699  - 

1  ม.ีค.  59 2.341  - 

9  ม.ีค.  59 1.003

7 โครงการคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 
งาน

คาปรับปรุงหอพักนักศึกษา  ตําบลธาตุเชิง
ชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 งาน e-bidding 15  ก.ย.  58 16  พ.ย.  58 29  ก.พ.  59 1.139  - 

8 โครงการศูนยกีฬาพรอมสิ่งกอสราง
ประกอบ 1 รายการ

ศูนยกีฬาพรอมสิ่งกอสรางประกอบ 1 หลัง E-Auction 9  พ.ย.  55 29  ม.ค.  56 22  ต.ค.  58 27.410 (เบิกจายเสร็จสิ้น)  ผูกพันงบประมาณ          
 ป 2556-2559

ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

6 โครงการคาปรับปรุงอาคารวิทยาการ
จัดการ 1 งาน

คาปรับปรุงอาคารวิทยาการจัดการ  ตําบล
ธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

1 งาน e-bidding 8  ต.ค.  58 16  พ.ย.  58



แผนงาน

ลําดับ จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การสงมอบ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ที่ งาน/โครงการ รายการ ใชวิธี ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ป) (วัน/เดือน/ป) (ลานบาท) หรือเงินสมทบ

(วัน/เดือน/ป) (ลานบาท)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  ปงบประมาณ  2559

หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   กระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                                                                                                                                ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ม.ีค. 2559)

                                                                                                                                                                                                                                        หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย
เปนไป

ตามแผน 
()

ไมเปนไป
ตามแผน 

()
หมายเหตุจํานวน

(หนวย
นับ)

4  ก.พ.  59 5.234  - 

14  ม.ีค.  59 5.234

E-Auction 4  ธ.ค.  56 27  ก.พ.  57 ผูกพันงบประมาณ         
ป 2557-2559

9 โครงการอาคารเรียนรวม 1 หลัง อาคารเรียนรวม 1 หลัง


