
แบบ ผด.3

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

                      งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)

งวดที่3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

1 โครงการแกไขปญหาขยะในชุมชนตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.62-ส.ค.63  / 5,200.00      14,800.00        5 มิ.ย. 63

2 โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ส.ค.63  / 4,092.00      10,908.00         7 ก.พ.63

3 คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี สํานักปลัด งบประมาณ 25,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 25,000.00        

4 คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 2,000.00      3,000.00           ก.ย.63

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม -                   

 -คาซอมแซมทรัพยสิน สํานักปลัด งบประมาณ 32,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 9,340.00      22,660.00         ก.ย.63

 -คาซอมแซมบํารุงรัษายานพาหนะ(การซอมปกต)ิ สํานักปลัด งบประมาณ 55,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 31,630.00    23,370.00         ก.ย.63

 -คาซอมแซมบํารุงรัษายานพาหนะ(การซอมกลาง) สํานักปลัด งบประมาณ 18,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 18,000.00         ก.ย.63

6 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด งบประมาณ 120,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 56,343.00    63,657.00         ก.ย.63

7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 8,210.00      1,790.00           ก.ย.63

8 วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 5,893.00      4,107.00           ก.ย.63

9 วัสดุกอสราง สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 2,605.00      7,395.00           ก.ย.63

10 วัสดุยานพาหนะและขนสง สํานักปลัด งบประมาณ 25,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 6,700.00      18,300.00         ก.ย.63

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด งบประมาณ 160,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 54,767.00    105,233.00       ก.ย.63

12 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 5,000.00          

13 วัสดุการเกษตร สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 5,000.00          

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 21,750.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 11,444.00    10,306.00         ก.ย.63

15 วัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด งบประมาณ 80,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 75,479.00    4,521.00           ก.ย.63

16 วัสดุสํานักงาน กองคลัง งบประมาณ 60,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 41,452.00    18,548.00         ก.ย.63

17 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองคลัง งบประมาณ 2,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 2,000.00          

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองคลัง งบประมาณ 3,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 770.25         2,229.75           ก.ย.63

19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 14,928.00    72.00                ก.ย.63

20 วัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง งบประมาณ 60,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 51,960.00    8,040.00           ก.ย.63

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2563

ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

ขอมูล  ณ   วันที่   30  มิถุนายน   2563

ผลการดําเนินงาน

แผนการจัดหาพัสดุประจําป 2563

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

21 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองคลัง งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 2,240.00      2,760.00           ก.ย.63

22 โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 5,000.00          

23 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร กองคลัง งบประมาณ 2,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 2,000.00          

คาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ)

24 วัสดุสํานักงาน กองชาง งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 8,214.00      11,786.00         ก.ย.63

25 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองชาง งบประมาณ 2,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 1,686.00      314.00              ก.ย.63

26 วัสดุกอสราง กองชาง งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 2,420.00      12,580.00         ก.ย.63

27 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองชาง งบประมาณ 20,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 20,000.00        

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองชาง งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 12,329.95    17,670.05         ก.ย.63

29 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองชาง งบประมาณ 1,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 1,000.00          

30 วัสดุคอมพิวเตอร กองชาง งบประมาณ 25,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 21,450.00    3,550.00           ก.ย.63

31 วัสดุสํารวจ กองชาง งบประมาณ 1,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 1,000.00          

32 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองชาง งบประมาณ 100,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 8,880.00      91,120.00         ก.ย.63

33 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ กองชาง งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 5,000.00          

34 วัสดุสํานักงาน กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 13,415.00    36,585.00         ก.ย.63

35 วัสดุไฟฟาและวิทยุ กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 10,000.00        

36 วัสดุงานบานงานครัว กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 11,670.00    3,330.00           ก.ย.63

37 วัสดุกอสราง กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 5,000.00      -                    5 มี.ค 63

38 วัสดุยานพาหนะและขนสง กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 3,750.00      1,250.00           ก.ย.63

39 วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา งบประมาณ 25,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 14,292.80    10,707.20         ก.ย.63

40 วัสดุการเกษตร กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 5,000.00          

41 วัสดุโฆษณาและเผยแพร กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 12,800.00    2,200.00           ก.ย.63

42 วัสดุคอมพิวเตอร กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 31,387.00    18,613.00         ก.ย.63

43 วัสดุเครื่องแตงกาย กองการศึกษา งบประมาณ 4,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 4,000.00          

44 คาบํารุงรักษาและซอมแซม กองการศึกษา งบประมาณ 35,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 13,370.00    21,630.00         ก.ย.63

45 คาจางเหมาทําความสะอาดสนามฟุตซอล กองการศึกษา งบประมาณ 21,110.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 21,110.00    -                     15 ธ.ค 62

46 คาเชาเครื่องถายเอกสาร โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) กองการศึกษา งบประมาณ 28,800.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 19,200.00    9,600.00           ก.ย.63

47 คาถายเอกสารและเขาเลม กองการศึกษา งบประมาณ 1,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 1,000.00          

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

48 คาจางเหมาบริการทําความสะอาดโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) กองการศึกษา งบประมาณ 63,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 22,500.00    40,500.00         ก.ย.63

49 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

50 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

51 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

52 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

53 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

54 คาจางเหมาบริการงานสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

55 คาจางเหมาบริการสนับสนุนการสอนผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

56 คาจางเหมาบริการสนับสนุนการสอนผูชวยเจาหนาที่ธุรการ กองการศึกษา งบประมาณ 108,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 72,000.00    36,000.00         ก.ย.63

57 คาจางเหมารถรับ-สง นักเรียนผูดอยโอกาสของโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ กองการศึกษา งบประมาณ 203,890.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 92,880.00    111,010.00       ก.ย.63

(คายเจริญ)

58 คาจางเหมารถรับ-สง นักเรียนผูดอยโอกาสของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเศบาลตําบล กองการศึกษา งบประมาณ 115,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 59,540.00    55,460.00         ก.ย.63

เวียงเหนือ -                   

59 คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานเวียงเดิม กองการศึกษา งบประมาณ 164,800.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 103,248.74  61,551.26         ก.ย.63

60 คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงหนือ (คายเจริญ) กองการศึกษา งบประมาณ 212,700.00     ต.ค.62-ก.ย.63  / 130,866.16  81,833.84         ก.ย.63

61 คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเหนือ กองการศึกษา งบประมาณ 47,910.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 28,919.20    18,990.80         ก.ย.63

62 โครงการสงเสริมหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 273,750.00     ต.ค.62-ก.ย.63   / 183,000.00  90,750.00         ก.ย.63

63 คาจางดูดสิ่งปฏิกูล สํานักปลัด งบประมาณ 12,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 12,000.00        

64 คาจางเหมาบริการทําความสะอาด สํานักปลัด งบประมาณ 96,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 64,000.00    32,000.00         ก.ย.63

65 คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานชวยเหลืองานกองทุนหลัประกันสุขภาพเทศบาลตําบล- สํานักปลัด งบประมาณ -                   ต.ค.62-ก.ย.63 -                   

เวียงเหนือ -                   

66 คาจางเหมาบริการอื่น ๆ สํานักปลัด งบประมาณ 6,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63 6,000.00          

67 คาเชาเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด งบประมาณ 42,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 20,000.00    22,000.00         ก.ย.63

68 คาเชาพื้นที่ทําเว็บไซต/ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 15,000.00        

69 คาใชจายโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 10,000.00        

70 คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ถายเอกสาร สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00          ต.ค.62-ก.ย.63  / 900.00         4,100.00           ก.ย.63

71 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง สํานักปลัด งบประมาณ 250,000.00     ต.ค.62-ก.ย.63 250,000.00      

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

72 โครงการนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63 10,000.00        

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -                   

73 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก สํานักปลัด งบประมาณ 30,000.00        ต.ค.62-ก.ย.63  / 22,200.00    7,800.00          28 พ.ค. 63

74 โครงการประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00       พ.ย 63  / 19,940.00    60.00                 8 พ.ย.62

75 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง กองคลัง งบประมาณ 51,000.00       พ.ย 62-ม.ค 63  / 51,000.00    -                    7 ก.พ.63

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา

1 TB หรือ ชนิด Soild State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB

จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา1ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920 x 1080)

 - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

 - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

76 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ กองคลัง งบประมาณ 5,000.00         พ.ย.62-ม.ค 63  / 4,200.00      800.00              7 ก.พ.63

2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

 - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

77 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA  100 Wattsจํานวน 1 เครื่อง  กองคลัง งบประมาณ 5,800.00         พ.ย.62-ม.ค 63  / 5,300.00      500.00              7 ก.พ.63

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

 - จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่

มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2562-2564) บัญชี

ครุภัณฑ หนา 261 ลําดับที่ 12

78 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง กองชาง งบประมาณ 17,000.00       พ.ย.62-ม.ค 63  / 17,000.00    -                    7 ก.พ.63

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา

1 TB หรือ ชนิด Soild State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB

จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา1ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920 x 1080)

 - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

79 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ กองชาง งบประมาณ 2,500.00         พ.ย.62-ม.ค 63  / 2,100.00      400.00              7 ก.พ.63

2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

80 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง กองชาง งบประมาณ 700.00            พ.ย.62-ม.ค 63  / 600.00         100.00              7 ก.พ.63

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได

 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz

 - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได

 - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด

5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยงนอย

81 โครงการอบรมใหความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00       พ.ย.62-ก.ค 63 10,000.00        

82 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท โดยมี สํานักปลัด งบประมาณ 5,000.00         ธ.ค 62-มี.ค63  / 4,200.00      800.00              17 มี.ค 63

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

83 ชั้นวางชอง จํานวน 18 อัน ๆ ละ 2,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 36,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 34,200.00    1,800.00           17 ธ.ค 62

 - ผลิตจากไมชั้นดีขนาดทั้งหมด กวาง 83 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 30 ซม.

 - สามารถบรรจุกลองพลาสติกไดทั้งหมด 8 กลอง

 - ขนาดกลองพลาสติก 13 x 20 x 29.50 ซม.

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

84 ชั้นวางรองเทา จํานวน 6 อัน ราคาอันละ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ กองการศึกษา งบประมาณ 15,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 14,400.00    600.00              10 ม.ค.63

สังเขปดังนี้

 - มีขนาดทั้งหมด 22 x 35 x 125 ซม.

 - เปนชันวางรองเทาขนาด 12 ชอง

 - สินคาทําจากพลาสติกอยางดี แข็งแรง

85 ตูเก็บถุงนอน 9 ชอง จํานวน 12 ตู ๆ ละ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 28,800.00    1,200.00           17 ธ.ค 62

สังเขปดังนี้

 - ขนาด 39 x 121 x 128.50 ซม.

 - วัสดุทําจากไม Particle board หนา 15 มม.

 - จํานวน 3 ชั้น 9 ชอง

86 ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 6 ตู ราคาตูละ 5,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป กองการศึกษา งบประมาณ 33,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 33,000.00    -                    17 ธ.ค.62

ดังนี้

 - มีมือจับชนิดบิด

 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

87 ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ จํานวน 6 ตู ราคาตุละ 5,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ กองการศึกษา งบประมาณ 30,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 28,740.00    1,260.00           26 ธ.ค.62

เฉพาะสังเขปดังนี้

 - ความกวางไมนอยกวา 118 ซม.

 - ขนาดความลึกไมนอยกวา 40 ซม.

 - ความสูงไมนอยกวา 87 ซม.

88 โตะทํางาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 16,000.00    4,000.00           26 ธ.ค 62

 - ขนาดความลึก 80 ซม. ความยาว 150 ซม. ความสูง 75 ซม. มีลิ้นชักเก็บของ

มีลิ้นชักเก็บของ จํานวน 2 ชอง

 - มีแผนกั้นหนาโตะ ชวยรองรับน้ําหนักไดมากขึ้น

89 พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะ กองการศึกษา งบประมาณ 18,400.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 14,400.00    4,000.00          10 ม.ค 63

เฉพาะสังเขปดังนี้

 - ปรับแรงลมได 3 ระดับ

 - ปรับรัศมีการสายไดตั้งแต 15,30 และ 50 องศา

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - การกระจายสายลมเย็นไดทุกมุมหองดวยระบบหมุนสายอยางตอเนื่อง

 - มอเตอรประสิทธิภาพสูงดวยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล

 - เพิ่มความปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอรโมฟวส

 - ไดรับการรับรองการผลิต จาก ISO 9001

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

 - ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5

 - รับประกันการใชงาน 1 ป

90 พัดลมติดผนัง จํานวน 16 ตัว ราคาตัวละ 1,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ กองการศึกษา งบประมาณ 30,400.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 25,600.00    4,800.00           26 ธ.ค.62

สังเขปดังนี้

 - ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว

 - กําลังไฟฟาไมนอยกวา 52 วัตต

 - ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 - ขนาดสินคา (กวาง x ลึก x สูง) : 45 x 39 x 51 ซม.

91 ชุดเครื่องเสียง สําหรับติดอาคารอเนกประสงค จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ กองการศึกษา งบประมาณ 21,000.00       เม.ย.-พ.ค. 63  / 20,500.00    500.00             2 มิ.ย. 63

สังเขปดังนี้

 - ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 2 ตัว

 - ปลั๊กสปกคอน 4 ขา สําหรับตอเขาสายลําโพง จํานวน 4 ตัว

 - พาวเวอรมิกเซอรขนาด 3 mono 1 Stereo กําลังขับ 170w x 2 ที่ 4 Ohms

จํานวน 1 เครื่อง

 - ตูลําโพงขนาด 515 x 300 x 295 mm กําลังขับ 150w จํานวน 2 คู

 - ขาแขวนตูลําโพงแบบยึดผนัง สามารถรองรับน้ําหนักไดสูงสุด 20 กก. จํานวน 2 คู

 - สายลําโพงชนิดใส ความยาว 80 เมตร

92 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร กองการศึกษา งบประมาณ 23,000.00       เม.ย.-พ.ค. 63  / 21,000.00    2,000.00          25 พ.ค. 63

สําหรับใชงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้

 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา

2,073,600 pixel

 - มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second)

 - ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR)

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ

 - มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)

และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)

 - มีขนาดตัวรับภาพ (image Senser) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว

 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 45 มิลลิเมตร

 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได

 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide

Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range ได)

 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง

 - ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 

 - สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย

 - สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE802.3 at

(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได

 - สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,"NTP หรือ SNTP",SNMP, RTSP,

IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย

 - มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card

หรือ Mini SD Card

 - ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองหรือสามารถ

Download จากเว็บไซตผูผลิต

 - ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

 - ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

93 จอรับภาพโปรเจคเตอร จํานวน 1 จอ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00         เม.ย. - พ.ค. 63  / 4,500.00      500.00             2 มิ.ย. 63

 - เปนจอประเภทขาตั้ง

 - จอรับภาพมีขนาดไมนอยกวา 203 x 153 ซม.

 - เนื้อจอรับภาพชนิด Matte White

94 โทรทัศน LED TV แบบ Smart TV 48 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,700.- บาท กองการศึกษา งบประมาณ 74,800.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 72,000.00    2,800.00           26 ธ.ค.62

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะสังเขปดังนี้

 - ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล

 - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว

 - แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

 - สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)

 - ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง

 - ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ เพลว และภาพยนตร

 - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

95 จัดซื้อผามาน ดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 58,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 57,840.00    160.00              3 ม.ค 63

 - ขนาด 4.00 x 1.30 เมตร จํานวน 8 ชุด

 - ขนาด 3.00 x 1.30 เมตร จํานวน 14 ชุด

 - ขนาด 1.40 x 1.30 เมตร จํานนว 12 ชุด

 - ผามานพรอมอุปกรณในการติดตั้ง

96 จัดซื้อมุงลวด ดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 40,000.00       พ.ย 62-ธ.ค 62  / 39,200.00    800.00              10 ม.ค 63

 - ขนาด 4.00 x 1.15 เมตร จํานวน 8 ชุด

 - ขนาด 3.00 x 1.15 เมตร จํานวน 14 ชุด

 - ขนาด 1.40 x 1.15 เมตร จํานวน 12 ชุด 

97 จัดซื้อระบบกรองน้ําดื่มสําหรับอาคารเรียนอนุบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 77,000.00       มิ.ย. - ก.ค. 63 77,000.00        

 - เครื่องกรองน้ําทําจากไฟเบอรกลาส ขนาด 8*44 นิ้ว พรอมมัลติพอตวาลว

แบบธรรมดา บรรจุสารกรองแมงกานิส

 - เครื่องกรองน้ําทําจากไฟเบอรกลาส ขนาด 8*44 นิ้ว พรอมมัลติพอตวาลว

แบบธรรมดา บรรจุสารกรองแอคติเวทคารบอน

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - เครื่องกรองน้ําทําจากไฟเบอรกลาส ขนาด 8*44 นิ้ว พรอมมัลติพอตวาลว

แบบธรรมดา บรรจุสารกรองเรซิ่น

 - เครื่องกรองน้ําดื่มระบบ Reverse Osmoosis (RO) กําลังการผลิต 450GPD 

คุณสมบัติกรอง 5 ขั้นตอน

 - ถังเก็บน้ําสแตนเลส TOP ความจุ 500 ลิตร แบบกนนูน (สําหรับเก็บน้ําอารโอ)

 - ขาตั้งเหล็กสําหรับวางถังเก็บน้ํา สูง 1.50 เมตร

 - อุปกรณประกอบการติดตั้งประปา,ไฟฟาและคาดําเนินการ

 - ราคานี้รวมอุปกรณเชื่อมตอระบบตามแบบแลว (ระยะไมเกิน 20 เมตร)

98 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง กองการศึกษา งบประมาณ 34,000.00       ธ.ค 62-มี.ค 63  / 34,000.00    -                    12 ก.พ.63

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 3 MB 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา

1TB หรือ ชนิด Soild State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา1ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920 x 1080)

 - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

99 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 กองการศึกษา งบประมาณ 8,900.00         ธ.ค 62-มี.ค 63  / 6,800.00      2,100.00           12 ก.พ.63

(28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128MB

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi

(IEEE 802.11b,g,n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, letter,Legal และ Custom 

100 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท โดยมี กองการศึกษา งบประมาณ 7,500.00         ธ.ค 62-มี.ค 63  / 6,300.00      1,200.00           12 ก.พ. 63

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

101 โตะหมูบูชา หนา 5 จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดเฉพาะสังเขป ดังนี้ สํานักปลัด งบประมาณ 4,500.00         ธ.ค 62-เม.ย 63 4,500.00          

 - ทําดวยไมสัก

 - มีโตะหมูบูชา จํานวน 5 ตัว ความกวางตัวละ 5.00 นิ้ว

 - มีฐานรองโตะหมู

102 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน สํานักปลัด งบประมาณ 8,600.00         ธ.ค 62-เม.ย 63  / 8,400.00      200.00              17 มี.ค. 63

2 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผูผลิต

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20 หนา

ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

103 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00       ธ.ค 62-เม.ย 63 10,000.00    

104 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต หรือ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00       ธ.ค 62-พ.ค 63  / 8,250.00      11,750.00         ก.ย.63

เทศกาลสําคัญ

105 เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละไมเกิน 1,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะ กองการศึกษา งบประมาณ 6,000.00         พ.ย62-ธ.ค62  / 5,200.00      800.00              17 ธ.ค 62

เฉพาะสังเขปดังนี้

 - ขนาดความกวางไมนอยกวา 56 ซม.

 - ความลึกไมนอยกวา 61 ซม.

 - ความสูงไมนอยกวา 85 ซม.

 - เบาะหุมดวยหนัง PVC / มีที่พักแขนขึ้นรูป สวยงามและคงทน

 - มีลอเลื่อนเพื่อสะดวกตอการเลื่อนยาย

106 โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00       ม.ค 63  / 20,000.00    -                    11 ม.ค.63

107 ตูเหล็ก 2 บาน   จํานวน 5 หลัง ๆ ละ 5,500.- บาท กองคลัง งบประมาณ 27,500.00       ม.ค63- มี.ค 63  / 27,500.00    -                    30 มี.ค 63

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

 - มีมือจับชนิดบิด

 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

108 ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต   จํานวน 1 หลัง กองคลัง งบประมาณ 5,500.00         ม.ค 63-มี.ค 63  / 5,400.00      100.00              30 มี.ค.63

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

 - ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก มือจับแบบฝง

 - ขนาดกวางไมนอยกวา 118 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40

เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 87 เซนติเมตร

 - ภายในมีชั้นปรับระดับ 2 อัน มีกุญแจลอค

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

109 ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) ดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 50,000.00       ม.ค - พ.ค 63 50,000.00        

 - ปรับปรุงฐานเสาธง จํานวน 1 ชุด

 - เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ปรับปรุงซุมพระ จํานวน 1 จุด

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 42/2562

110 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเหนือ จํานวน 2 หลัง กองการศึกษา งบประมาณ 489,000.00    ม.ค - พ.ค 63 489,000.00      

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 43/2562

111 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน สํานักปลัด งบประมาณ 49,750.00       ม.ค 63- ส.ค 63 49,750.00        

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณลัยลักษณ อัครราชกุมารี

112 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00       ม.ค 63- ส.ค 63 20,000.00        

113 จางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว สํานักปลัด งบประมาณ 4,974.00         ม.ค 63- ส.ค 63 4,974.00          

114 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมหนูนอยรักษ- กองการศึกษา งบประมาณ 3,000.00         ม.ค 63- ส.ค 63 3,000.00          

สิ่งแวดลอม)

115 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมวันสําคัญของชาติ กองการศึกษา งบประมาณ 3,000.00         ม.ค 63- ส.ค 63 3,000.00          

และศาสนา)

116 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมซอมแผน กองการศึกษา งบประมาณ 500.00            ม.ค 63- ส.ค 63 500.00             

ความปลอดภัย)

117 โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ไดรับมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา งบประมาณ 10,000.00       ม.ค 63- ส.ค 63 10,000.00        

ตําบลเวียงเหนือ

118 โครงการสงเสริมกิจการกลุมผูสูงอายุตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00       ม.ค 63- ก.ย 63 20,000.00        

119 โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกรสตรีตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00       ธ.ค 62- ก.ย 63  / 9,770.00      10,230.00         ก.ย.63

120 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวอบอุนตําบลเวียงเหนือ สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00       ม.ค 63- ก.ย 63 15,000.00        

121 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ (โรงเรียนชาวนา) สํานักปลัด งบประมาณ 15,000.00       ม.ค 63- ก.ย 63  / 14,926.00    74.00                17 ก.พ.63

122 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) กองการศึกษา งบประมาณ 150,000.00    ม.ค 63- ก.ย 63 150,000.00      

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - โครงการซอมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร+หองประชุม) และ

หลังคาหองน้ํา 3 หลัง 

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

      -ทําการรื้อถอนหลังคากระเบื้องเดิมพรอมมุงแผนเมทัลซีทพรอมครอบขางและ

ครอบสันอาคารอเนกประสงค (โรงอาหาร+หองประชุม)

      -ทําการรื้อถอนหลังคากระเบื้องพรอมมุงแผนเมทัลซีทหองน้ํา จํานวน 3 หลัง

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงหนือ เลขที่ 41/2562

123 กอสรางหลังคาเชื่อมเมรุ หมูที่ 11 บานพนาลัย (ฌาปนสถานบนพนาลัย) กองชาง งบประมาณ 181,600.00    ก.พ - มี.ค 63  / 180,000.00  1,600.00           8 พ.ค  63

ตําบลเวียงเหนือ ขนาดความกวาง 5.10 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 5.25 เมตร

ตามแบบเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 23/2562

124 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 บานเวียงเหนือ ทางหลวงทองถิ่น ชร.ถ.125-01 กองชาง งบประมาณ 174,200.00    ก.พ - มี.ค 63  / 174,000.00  200.00              15 พ.ค.63

ตําบลเวียงเหนือ กวางภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 24/2562 จุดเริ่มตนโครงการ

บานนายทองอินทร ทวีรัตน บานเลขที่ 9 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับ

ลําเหมืองชัยสมบัติ

125 กอสรางกําแพงกันดิน คสล. รอบบริเวณที่ตั้งเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ความสูง กองชาง งบประมาณ 228,574.00    พ.ย 62  / 228,000.00  574.00              14 ม.ค.63

1.40 เมตร ยาว 131.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 39/2562

จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมกับรั้ว คสล. เดิมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เวียงเหนือ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมประตูทางเขาสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

ดานทิศตะวันตก

126 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 1 บานทาบันได ซอย 10/2 ตําบลเวียงเหนือ กวาง กองชาง งบประมาณ 61,000.00       ก.พ - เม.ย 63  / 61,000.00    -                    15 มี.ค 63

3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม

นอยกวา 525.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่

36/2562 จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมกับถนนทางหลวงทองถิ่น ชร.ถ.125-02 

จุดสิ้นสุดโครงการบานนางผัด กุลนา

127 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 9 บานเวียงปางคํา ถนนเลียบน้ําแมลาวฝงซาย กองชาง งบประมาณ 204,000.00    ก.พ - เม.ย 63  / 204,000.00  -                    25 มี.ค 63

ตําบลเวียงเหนือ กวาง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 2,600.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 35/2562 จุดเริ่มตนโครงการบริเวณฝาย คสล. (ฝายบาน

ทาบันได) จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทางที่กําหนด

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงหนือ (คายเจริญ) กองการศึกษา งบประมาณ 182,100.00    ก.พ 63- พ.ค 63  / 173,000.00  9,100.00           27 มี.ค.63

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 40/2562)

129 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายใหกับประชาชน สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00       ก.พ - ก.ค 63 10,000.00        

130 โครงการอบรมใหความรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (สรางสังคม สํานักปลัด งบประมาณ 10,000.00       ก.พ - ก.ค 63 10,000.00        

ปรองดองสมานฉันท)

131 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงานแกผูบริหารทองถิ่น ผูนํา สํานักปลัด งบประมาณ 20,000.00       ก.พ - ส.ค 63 20,000.00        

กลุมองคการชุมชน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง

132 ติดตั้งบานประตูเหล็ก ปด-เปดน้ํา ลําเหมืองกลาง หมูที่ 5 บานคายเจริญ กองชาง งบประมาณ 36,100.00       มี.ค - เม.ย 63  / 36,000.00    100.00             27 พ.ค. 63

ตําบลเวียงเหนือ ขนาดบานประตู กวาง 1.59 เมตร สูง 1.00 เมตร จํานวน 2 ชุด

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 25/2562

133 ปรับปรุงขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. หมูที่ 1 บานทาบันได ถนนทางหลวงทองถิ่น กองชาง งบประมาณ 48,600.00       พ.ย 62  / 47,000.00    1,600.00           15 ม.ค.63

ชร.ถ.105-02 (ทางเขาสุสานบานทาบันได) ตําบลเวียงเหนือ ขยายตวามยาวทอ

ลอดเหลี่ยม ดานละ 1.00 เมตร จํานวน 2 ดาน ตามแบบเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

เลขที่ 37/2562

134 ปรับปรุงขยายทอลอดเหลี่ยม คสล. หมูที่ 8 บานไตรแกว บริเวณลําเหมืองเอกหลัง กองชาง งบประมาณ 55,100.00       พ.ย 62  / 55,000.00    100.00              15 ม.ค.63

วัดปางไตรแกว ตําบลเวียงเหนือ ขยายความยาวทอลอดเหลี่ยม ดานละ 1.50 เมตร

จํานวน 1 ดาน ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 35/2562

135 ปรับปรุงรางสงน้ํา คสล. หมูที่ 4 บานราษฎรเจริญ ลําเหมืองรองเชี่ยว ตําบลเวียงเหนือ กองชาง งบประมาณ 12,500.00       มี.ค - เม.ย 63 12,000.00    500.00             17 พ.ค. 63

สูง 0.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล-

เวียงเหนือ เลขที่ 26/2562

136 ขุดลอกลําน้ําแมลาวหลง หมูที่ 6 บานเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ กวางปากเฉลี่ย กองชาง งบประมาณ 59,800.00       มี.ค - เม.ย 63 51,000.00    8,800.00          22 พ.ค. 63

12.00 เมตร กวางทองเฉลี่ย 9.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร

(หรือมีปริมาณดินขุดลอกไมนอยกวา 1,604.00 ลูกบาศกเมตร) ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 28/2562 จุดที่ตั้งโครงการบริเวณที่นา

นายสํารวย  บุญกันฑ

137 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน กองชาง งบประมาณ 5,000.00         มี.ค - เม.ย 63 5,000.00          

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

138 โครงการประเพณีสงกรานตและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว กองชาง งบประมาณ -                  เม.ย 63 -                   

139 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ 12 บนสันตนแหน ตําบลเวียงเหนือ ระบบประปาหมูบาน กองชาง งบประมาณ 99,000.00       เม.ย - พ.ค 63  / 99,000.00        1 ก.ค. 63

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกไมนอยกวา 42.00 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 32/2562

140 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก หมูที่ 1 บานทาบันได ถนนทางหลวงทองถิ่น กองชาง งบประมาณ 81,600.00       เม.ย - พ.ค 63  / 81,600.00        6 ก.ค. 63

ชร.ถ.125-02 ตําบลเวียงเหนือ วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.40 เมตร จํานวน 31.00 ทอน บอพัก 4 บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล-

เวียงเหนือ เลขที่ 34/2562 จุดเริ่มตนโครงการบานนายรุงโรจน  มณีคํา เลขที่ 217

จุดสิ้นสุดโครงการบานนายสําราญ  สุภามณี เลขที่ 236

141 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก หมูที่ 5 บานคายเจริญ ถนนทางหลวงทองถิ่น กองชาง งบประมาณ 73,900.00       เม.ย - พ.ค 63  / 73,900.00        6 ก.ค. 63

ชร.ถ.125-01 ตําบลเวียงเหนือ วางทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร

จํานวน 75.00 ทอน บอพัก 8 บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ 

เลขที่ 22/2562 จุดเริ่มตนโครงการบานนายหลา สิทธิวงค บานเลขที่ 107 จุดสิ้นสุด

โครงการบานนายอาย  สมวรรณ บานเลขที่ 109

142 ปรับปรุงวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ถนนสายในหมูบาน หมูที่ 4 ตําบล- กองชาง งบประมาณ 203,300.00    เม.ย - พ.ค 63  / 203,300.00      14 ก.ค. 63

เวียงเหนือ วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน

157.00 ทอน พรอมบอพัก 16 บอ ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ 

เลขที่ 27/2562 จุดเริ่มตนโครงการถนนสายในหมูบานบานราษฎรเจริญ บาน

นายอภิชาต วังราษฎร บานเลขที่ 60 จุดสิ้นสุดโครงการบานนายหลา สิงหคํา

บานเลขที่ 66

143 กอสรางฝาย คสล. หมูที่ 8 บานไตรแกว ลําเหมืองหนองปาไคร ตําบลเวียงเหนือ กองชาง งบประมาณ 259,700.00    เม.ย - พ.ค 63  / 245,000.00  14,700.00        

สันฝาย คสล. ยาว 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลยเทศบาลตําบล-

เวียงเหนือ เลขที่ 33/2562

144 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 บานปายางนอย ซอย 6 ตําบลเวียงเหนือ ขนาดผิว- กองชาง งบประมาณ 133,000.00    เม.ย - พ.ค 63 133,000.00      

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 

คสล.ไมนอยกวา 260.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

เลขที่ 20/2562 จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม

ระยะทงที่กําหนด

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

145 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 บานพนาลัย ซอย 11 ตําบลเวียงเหนือ ผิวจราจร กองชาง งบประมาณ 139,500.00    เม.ย - มิ.ย 63 139,500.00      

กวาง 3.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.

ไมนอยกวา 273.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ 

เลขที่ 21/2562 จุดเริ่มตนโครงการทางเขาซอย 11 จุดสิ้นสุดโครงการบาน

นายคํา  วงคคําลือ

146 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 บานโพธิ์ชย ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบลเวียงเหนือ กองชาง งบประมาณ 205,000.00    เม.ย - มิ.ย 63 205,000.00      

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิว-

จราจร คสล.ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล-

เวียงเหนือ เลขที่ 19/2562 จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมตอถนน คสล. สายในหมูบาน

จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทางที่กําหนด

147 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ กองการศึกษา งบประมาณ 20,000.00       เม.ย - ส.ค 63 20,000.00        

148 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมลานวัดลานธรรม กองการศึกษา งบประมาณ 500.00            เม.ย - ส.ค 63 500.00             

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

149 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมนิทานพาเพลิน) กองการศึกษา งบประมาณ 5,000.00         เม.ย - ส.ค 63 5,000.00          

150 กอสรางเสาธงโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองการศึกษา งบประมาณ 131,000.00    มิ.ย - ก.ย 63 131,000.00      

 - กอสรางเสาธงทอนเดียว ยาว 12.00 เมตร พรอมฐานพื้นที่ไมนอยกวา 10.63

ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 16/2561

151 โครงการกอสรางสนามกีฬามาตรฐาน กองการศึกษา งบประมาณ 310,000.00    มิ.ย - ก.ย 63 310,000.00      

กอสรางสนามวอลเลยบอล จํานวน 2 สนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - ขนาดสนามวอลเลยบอล กวาง 13.00 เมตร

 - ยาว 22.00 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 17/2561

152 โครงการประเพณีหลอเทียนพรรษาและพิธีกินออผญาฟนฟูภูมิปญญาลานนา กองการศึกษา งบประมาณ 3,500.00         ก.ค 63 3,500.00          

153 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 บานทาบันได ซอย 6 ตําบลเวียงเหนือ ผิวจราจรกวาง กองชาง งบประมาณ 87,400.00       ก.ค - ก.ย.63 87,400.00        

3.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอย-

กวา 171.50 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที2่9/2562

จุดเริ่มตนโครงการบานนายพร  เวียงเงิน บานเลขที่ 299 จุดสิ้นสุดโครงการบาน

นายดาวคะนอง  กุลนา  บานเลขที่ 204

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

154 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 บานเวียงเดิม ซอย 12 ตําบลเวียงเหนือ ผิวจราจรกวาง กองชาง งบประมาณ 64,300.00       ก.ค - ก.ย.63 64,300.00        

3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอย-

กวา 126.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 31/2562

จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมตอถนนทางหลวงทองถิ่น ชร.ถ.125-01 จุดสิ้นสุดโครงการ

บานนายบุญศรี  เปลงใส บานเลขที่ 256

155 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 บานสันสลิด ซอย 13 ตําบลเวียงเหนือ ผิวจราจรกวาง กองชาง งบประมาณ 164,800.00    ก.ค - ก.ย.63 164,800.00      

3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอย-

กวา 312.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 17/2562

จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมตอถนนทางหลวงทองถิ่น ชร.ถ.125-01 จุดสิ้นสุดโครงการ

ตามระยะทางที่กําหนด

156 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 บานเวียงเหนือ ซอย 11 ตําบลเวียงเหนือ ผิวจราจรกวาง กองชาง งบประมาณ 37,900.00       ก.ค - ก.ย.63 37,900.00        

3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไมนอย-

กวา 72.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ เลขที่ 18/2562

จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมตอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมูบาน จุดสิ้นสุดโครงการ

บานนายศรีเลิศ  ทนทาน บานเลขที่ 112

157 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 บานทาบันได ถนนสายใน ซอย 1 ตําบลเวียงเหนือ กองชาง งบประมาณ 87,300.00       ก.ค - ก.ย.63 87,300.00        

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

คสล. ไมนอยกวา 171.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

เลขที่ 30/2562 จุดเริ่มตนโครงการบานนายบวรพัฒน  พรหมสุวรรณ จุดสิ้นสุด

โครงการบานนายสุรชัย  เชื้อขาวซอน บานเลขที่ 66

แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1

1 โครงการตอเติมประตูทางเขาอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 หองเรียน กองการศึกษา งบประมาณ 16,200.00       ธ.ค 62- ม.ค.63  / 14,000.00    2,200.00           18 ม.ค 63

แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2

1 ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลตคอนกรีต ถนนสายใน บานเวียงเหนือ หมูที่ 6 กองชาง นอกงบประมาณ 3,508,000.00   มี.ค 63  / 3,508,000.00   27 ก.ค. 63

บานคายเจริญ หมูที่ 5 ตําบลเวียงเหนือ กวาง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร

หนา 0.05 เมตร เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 3

1 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับโรงเรียนเทศบาล กองการศึกษานอกงบประมาณ 7,971,000.00  มี.ค.-63  / 7,971,000.00   24 พ.ค. 64

ตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย

2 กอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ฐานแผ) สําหรับโรงเรียน กองการศึกษานอกงบประมาณ 7,014,900.00  มี.ค.-63  / 7,014,900.00   5 เม.ย. 64

เทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอ

เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

3 ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี กองการศึกษานอกงบประมาณ 30,700.00       มี.ค 63  / 29,000.00    1,700.00           13 เม.ย.63

สารสนเทศ DL TV โรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงเหนือ (คายเจริญ) เทศบาล

ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 4

1 ปรัปบรุงระบบทาจายน้ําประปาหมูบาน บานราษฎรเจริญ หมูที่ 4 ต.เวียงเหนือ กองชาง นอกงบประมาณ 741,000.00    เม.ย. - พ.ค. 63  / 11 ก.ค. 63

วางทอจายน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว,3นิ้ว พรอมอุปกรณ

ความยาวรวม 4,808.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลเวียงเหนือกําหนด

2 ปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน บานเวียงเหนือ หมูที่ 6 ต.เวียงเหนือ กองชาง นอกงบประมาณ 992,000.00     / 11 ก.ค. 63

วางทอจายน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว,3นิ้ว,4 นิ้ว พรอมอุปกรณ

ความยาวรวม 4,588.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลเวียงเหนือกําหนด

3 ปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน บานเวียงปางคํา หมูที่ 9 ต.เวียงเหนือ กองชาง นอกงบประมาณ 628,000.00     / 1 ก.ค. 63

วางทอระบายน้ํา PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว,4 นิ้ว พรอมอุปกรณ

ความยาวรวม 2,340.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ที่เทศบาลตําบลเวียงเหนือกําหนด

แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 5

1 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ กองชาง งบประมาณ 11,000.00        / 11,000.00    17 มิ.ย. 63

 1.มีมือจับชนิดบิด

 2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

 3.คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ลงชื่อ          สุนีย  สุวรรณมณีแกว  เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มงคล  ศรีคํามวน ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)

ณิชารีย   โพธิจิตร (ลงชื่อ)



ที่ รายการ/จํานวน  (หนวย) หนวยงาน แหลงเงิน จํานวน (บาท) ชวงเวลาที่ตอง เบิกจายแลว คงเหลือ กําหนดสงมอบของ/ หมาย

เจาของเงิน เริ่มจัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวนเงิน จํานวน (บาท) งานงวดสุดทาย เหตุ

ผลการดําเนินงาน

ลงชื่อ                                         เจาพนักงานพัสดุ (ลงชื่อ)   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ) ปลัดเทศบาลตําบลเวียงเหนือ

           (นางสุนีย  สุวรรณมณีแกว)                      (นางณิชารีย   โพธิจิตร) (นายมงคล  ศรีคํามวน)
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