
ล ำดบั แผนงำน

งำน/โครงกำร รำยกำร

จ ำนวน 
(หน่วย
นบั)

จดัหำโดยใชวิ้ธี ประกำศสอบ
รำคำประกวด

รำคำ (วนัเดือนปี)

ลงนำมในสญัญำ
 (วนัเดือนปี)

กำรส่งมอบ 
(วนัเดือนปี)

เงินงบประมำณ
 (ลำ้นบำท)

เงินนอก
งบประมำณ

หรือเงินสมทบ
 (ลำ้นบำท)

1 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น บำ้นเด่น
สนัคะยอม หมู่ 8 ต ำบลสนัทรำยนอ้ย บริเวณท่ีตั้ง
อำคำรเอนกประสงคป์ระจ ำหมู่บำ้น  ขนำดควำม
กวำ้ง 14 เมตร ควำมยำว 25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวำ่ 350 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแปลนท่ี
เทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวงก ำหนด ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 
1,087,000.00 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

พ.ค 63 ก.ค 63  ต.ค 63 1.087 / โอนเงินตั้งจ่ำย 
เป็นรำยกำรใหม่

2

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจดัซอ้ครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่ (เคร่ือง
มลัติมีเดียโปรเจคเตอร์) ระดบั WXGA ขนำด 
5,500 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  วงเงิน 154,870.-
 บำท

โครงกำร โดยวิธี 
เฉพำะเจำะจง

 ธ.ค. 63 0.15 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำยปี 2563

3

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองออกก ำลงักำยกลำงแจง้พร้อม
ติดตั้ง บริเวณล ำเหมืองโจ ้ใกลส้ะพำนหมู่บำ้น
ธนสำร หมู่ 3 ต ำบลสนัทรำยนอ้ย วงเงิน 
495,000.- บำท

โครงกำร โดยวิธี 
เฉพำะเจำะจง

 ธ.ค. 63 0.49 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย (ผกูพนั) ปี
2562

4

แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 น้ิว พร้อม
ระบบตูค้วบคุม ชุมชนธนสำร (บำ้นสนัทรำยเงิน)
 หมู่ 10 ต ำบล   สนัทรำยนอ้ย ลริเวณท่ีตั้งระบบ
ประปำหมู่บำ้น วงเงิน  348,000 บำท

โครงกำร โดยวิธี 
เฉพำะเจำะจง

 ธ.ค. 63 0.34 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย ปี 2563

                           แบบรายงานผลการปฎบัิติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม)

หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

เป็นไปตำม
แผน ( / )

ไม่เป็นไป
ตำมแผน ( / )

หมำยเหตุ

ลำยมือช่ือ.................................................ผูร้ำยงำนลำยมือช่ือ....................................................................ผูจ้ดัท  ำ

(นำงจรรยำ  นิจประกิจ) (นำยสุพจน์  ล้ิมวณิชยก์ุล)

ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ต ำแหน่ง ปลดัเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง



ล ำดบั แผนงำน

งำน/โครงกำร รำยกำร

จ ำนวน 
(หน่วย
นบั)

จดัหำโดยใชวิ้ธี ประกำศสอบ
รำคำประกวด

รำคำ (วนัเดือนปี)

ลงนำมในสญัญำ
 (วนัเดือนปี)

กำรส่งมอบ 
(วนัเดือนปี)

เงินงบประมำณ
 (ลำ้นบำท)

เงินนอก
งบประมำณ

หรือเงินสมทบ
 (ลำ้นบำท)

5

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำซุม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี วงเงิน  
110,000. บำท

โครงกำร โดยวิธี 
เฉพำะเจำะจง

 ธ.ค. 63 0.11 / เงินงบประมำณ

                           แบบรายงานผลการปฎบัิติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ต ำแหน่ง ปลดัเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง

ลำยมือช่ือ.................................................ผูร้ำยงำน

(นำงจรรยำ  นิจประกิจ) (นำยสุพจน์  ล้ิมวณิชยก์ุล)

ลำยมือช่ือ....................................................................ผูจ้ดัท  ำ

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม)

หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

เป็นไปตำม
แผน ( / )

ไม่เป็นไป
ตำมแผน ( / )

หมำยเหตุ


