
แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

1
งานบริหาร

ทั่วไป
โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้

1 ชุด เฉพาะเจาะจง - 25 ต.ค. 61 4 พ.ย. 61 10,000.00 -
P

2
งานบริหาร

ทั่วไป
เคร่ืองท าน้ า

ร้อน -  น้ าย็น
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 24 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 5,000.00 -

P

3
งานบริหาร

ทั่วไป
โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้

1 ชุด เฉพาะเจาะจง - 4 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 10,000.00 -
P

4
งานบริหาร

ทั่วไป

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 

ล้ินชัก
1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 2 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 7,900.00 -

P

5
งานบริหาร

ทั่วไป
เก้าอี้แบบมีล้อ

บานล่าง 5 แฉก
1 ตัว เฉพาะเจาะจง - 25 ต.ค. 61 4 พ.ย. 61 3,000.00 -

P

6
งานบริหาร

ทั่วไป
เคร่ืองท าน้ า
ร้อน-เย็น

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 61 11 ม.ค. 62       10,000.00 -
P

7
งานบริหาร

ทั่วไป

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับ

ส านักงาน

2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62       32,000.00 -

P

8
งานบริหาร

ทั่วไป
เคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก

3 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62       12,900.00 -
P

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

9
งานบริหาร

ทั่วไป

เคร่ืองตอมพวิ
เตอร์ส าหรับ
ส านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62       16,000.00 -
P

10
งาน

บริหารงานคลัง

เคร่ืองตอมพวิ
เตอร์ส าหรับ
ส านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 7 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62       16,000.00 - P

11

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือนหน้า

กระจก
1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 61 11 ม.ค. 62       42,000.00 - P

12
แผนงาน
การศึกษา

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 

ล้ินชัก
1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 24 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62         7,900.00 - P

13
แผนงาน
การศึกษา

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับ

ส านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62       16,000.00 - P

14
แผนงาน
การศึกษา

เคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62         8,600.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

15
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

เคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก

2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62         8,600.00 - P

16
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับ

ส านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62       16,000.00 - P

17
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 6 ก.พ. 62 15 ก.พ. 62       17,000.00 - P

18
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เก้าอี้แบบมีล้อ
บานล่าง 5 แฉก

2 ตัว เฉพาะเจาะจง - 2 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62         6,000.00 - P

19
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ตู้เก็บเอกสาร
บานเล่ือน

1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 2 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62         4,500.00 - P

20
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เคร่ืองปั้มลม 1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62       25,000.00 - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

21
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึก

2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 15 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62         8,600.00 - P

22
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ข่วงเวยีงเทิง

1 โครงการ e-bidding 21/11/2562 30 ม.ค. 62

งวดที่ 1 
26/2/2562  

งวดที่2 
22/4/2562  

   งวดที่ 3  
5/7/2562

 -  3,000,000.00 P

23
งานบริหาร

ทั่วไป
รถจกัรายานยนต์
 Wave 110 i

1 คัน เฉพาะเจาะจง - 27 ธ.ค. 61 21 ม.ค. 62  -       39,000.00 P

24
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ปรับปรุงสถานี
สูบน้ า บ้านต้ัง
ข้าว ม.14 
ต าบลเวยีง 
อ าเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงราย

1 โครงการ e-bidding 14/12/2561 28 ม.ค. 62 19 มี.ค. 62  -     569,000.00 P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

25
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

โครงการ
พฒันา

การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

DLTV

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 22 พ.ย. 61 18 ธ.ค. 61 -       61,400.00 P

26
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการางท่อ
ระบายน้ า

พร้อมบ่อพกั
และขยายไหล่
ทาง คสล.ซอย

7 หมู่ 14

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 7 มี.ค. 62 22 พ.ค. 62     456,000.00  - P

27
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการติดต้ัง
ราวกันตกตาม
แนวกันตล่ิงพงั

แม่น้ าลาว 
ระยะที่ 2 หมู่

15

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 19 มี.ค. 62 10 เม.ย. 62     208,000.00  - P

28
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย 

22/5 หมู่ 1

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 19 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62       96,000.00  - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

29
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ปรับปรุงถนน 
คสล. ซอย 

22/4 หมู่ 1

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 19 มี.ค. 62 17 พ.ค. 62     260,000.00  - P

30
งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

โครงการ
ก่อสร้างเรือ

สลัดลิง 
อาศรมลิง 

สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 26 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62 -     300,000.00 P

31
งาน

บริหารงานคลัง
โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้

1 ชุด เฉพาะเจาะจง - 1 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62       12,000.00  - P

32

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ตู้ล็อคเกอร์ 1 ตู้ เฉพาะเจาะจง - 2 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62       12,000.00  - P

33
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้

1 ชุด เฉพาะเจาะจง - 1 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62         4,000.00  - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

34

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ชุดดับเพลิง 2 ชุด เฉพาะเจาะจง - 3 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62       50,000.00  - P

35
งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์

ส าหรับ
ส านักงาน

1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 29 เม.ย. 62 29 พ.ค. 62       16,000.00  - P

36
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ปรับปรุงฝาราง

ระบายน้ า 
คสล. ซอย 1 

หมู่ 20

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 1 พ.ค. 62 4 มิ.ย. 62     251,000.00  - P

37
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ก่อสร้างขยาย
ไหล่ทาง คสล.
 ซอย 4 หมู่ 

14

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 5 มิ.ย. 62 9 ก.ค. 62 454,000.00  - P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

38
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ก่อสร้างลาน

อเนกประสงค์ 
คสล. หมู่ 15

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 11 มิ.ย. 62 25 ก.ค. 62 418,000.00  - P

39
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ก่อสร้าง

ทางเดินเท้า 
คสล.ริมตล่ิง

แม่น้ าลาว หมู่
 15

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 13 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62     179,000.00  - P

40

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

เคร่ืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดมือถือ

2 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 20 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 24,000.00  - P

41

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

เคร่ืองรับส่ง
วิทยุ ชนิดมือถือ

8  เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 20 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 -       70,000.00 P



แผนงาน

ประกาศประมูลราคา เงินงบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ

ประกวดราคา หรือเงินสมทบ

 (วันเดือนป)ี (วันเดือนป)ี  (วันเดือนป)ี (บาท) (บาท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรายงานผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปงีบประมาณ 2562    
เทศบาลต าบลเวียงเทงิ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย

ล าดับที่

หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย

เป็นไปตามแผน
(/)

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/)

หมายเหตุ
งาน/โครงการ รายการ จ านวน(หน่วยนับ) จัดหาโดยใช้วิธี

ลงนามในสัญญา การส่งมอบ

42

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

โทรทัศนื แอล
 อี ดี ขนาด40

 นิ้ว
1 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง - 9 ก.ย. 62 13 ก.ย. 62       13,100.00  - P

43
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร

อเนกประสงค์
 หมู่ 1

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง - 23 ก.ย. 62 13 พ.ย. 62     250,000.00  - P

44
งานไฟฟา้และ

ถนน

โครงการ
ก่อสร้าง
อาคาร

อเนกประสงค์
 หมู่ 2

1 โครงการ เฉพาะเจาะจง 24-พ.ค.-62 27 มิ.ย. 62 26 ก.ย. 62  1,037,000.00  - P

(ลงชื่อ)        พนตินนัท์ อุ่นเต็มใจ ผู้จัดท า (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนต์าน ี  สิทธินนท์)

ผู้อ านวยการกองคลัง
 (นางสาวพนตินนัท์  อุ่นเต็มใจ)

เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน

รัตนต์าน ี สิทธินนท์


