
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

โครงกำรก่อสร้ำงทำงเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ลอดใตส้ะพำนในเขตทำงหลวงแผน่ดิน หมำย
เบลข 121 ตน้เปำ-ดอนแกว้ หมู่ 4 บำ้นสนัคะยอม
 หมู่ 8 บำ้นเด่นสนัคะยอม ต.สนัทรำยนอ้ย วงเงิน
 666,000 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

ก.ย ต.ค 1 ม.ค. 64 0.66

/

งบประมำณคำ้ง
จ่ำยปี 2563

2 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น หมู่ 2 บำ้น
แม่คำว ต.สนัพระเนตร บริเวณสุสำนบำ้นแม่คำว
 ต  ำบลสนัพระเนตร บริเวณในสุสำนบำ้นแม่คำว 
 วงเงิน 1,229,000 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

ส.ค ก.ย  ม.ค. 64 1.22

/
งบประมำณคำ้ง
จ่ำยปี 2562

3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย ์บำ้น
แม่ยอ่ยใต ้หมู่ 2 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณสำมแยก
บำ้นแม่ยอ่ยใต ้ถึงเช่ือต่อทำงหลวงสำยเชียงใหม่ -
 ดอยสะเก็ด วงเงิน  1,950,000 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

มิ.ย ก.ค  ม.ค.64 1.95

/
งบประมำณคำ้ง
จ่ำยปี 2562

4 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรกอสร้ำงทำงเดิน ค.ส.ค. ระหวำ่งบำ้นท่อ
 หมู่ 5 และบำ้นสนัทรำยหลวง หมู่ 4 ต.สนัทรำย
หลวง บริเวณเลียบล ำเหมืองโจ ้ตั้งแต่หลงัศูนย์
ป้องกนัและบรรเทำสธำรณภยัถึงสะพำนขำ้ง
หมู่บำ้นสวำ่ง วงเงิน 1,268,962.00  บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

ก.ย ก.ย  ม.ค.64 1.26

/
งบประมำณคำ้ง
จ่ำย(ผกูพนั) ปี

2563

ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ต ำแหน่ง ปลดัเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง

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

(นำงจรรยำ  นิจประกิจ) (นำยสุพจน์  ล้ิมวณิชยก์ุล)

                           แบบรายงานผลการปฎบัิติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

เป็นไปตำม
แผน ( / )

ไม่เป็นไป
ตำมแผน ( / )

หมำยเหตุ



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

ค่ำจดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬำ (เคร่ืองออก ำลงักำย
กลำงแจง้พร้อมป้ำยแนะน ำกำรเล่นและติดตั้ง 
บริเวณลำนเอนกประสงคบ์ำ้นแม่คำวขำ้งสุสำน
บำ้นแม่คำว หมู่ 2  ต.สนัพระเนตร และ บริเวณ
ลำนเอนกประสงคบ์ำ้นป่ำเหมือด หมู่ 4 ต.ป่ำไผ ่ 
วงเงิน 400,000 บำท

โครงกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

 ก.พ. 64 0.4 / งบประมำณ

6 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค ์บำ้นสนั
ทรำยเงิน หมู่ 10 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณภำยใน
สุสำนสนัคะยอม วงเงิน 1,795,000 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

ก.ย ก.ย  ก.พ. 64 1.79 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย(ผกูพนั) ปี

2563

7 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เลย(์แอส
ฟัลทติ์ก) บำ้นสนัป่ำสกั หมู่ 6 บริเวณป้ำย
หมู่บำ้นสนัป่ำสกั ต.สนัทรำยหลวงถึงต่อของเดิม
ก่อนสำมแยกไปหนองจอ๊ม วงเงิน1,380,000 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

พ.ย พ.ย  ก.พ. 64 1.38 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย ปี2563

8 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำมำ้นัง่ในสุสำน บำ้นแม่คำว 
และสุสำนบำ้นสนัคะยอม วงเงิน 304,000 บำท

โครงกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

 ก.พ. 64 0.34 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย(ผกูพนั) ปี

2563

ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ต ำแหน่ง ปลดัเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง

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

(นำงจรรยำ  นิจประกิจ) (นำยสุพจน์  ล้ิมวณิชยก์ุล)

หมำยเหตุ

                           แบบรายงานผลการปฎบัิติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

เป็นไปตำม
แผน ( / )

ไม่เป็นไป
ตำมแผน ( / )



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)

9 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงผิวถนนแบบโอเวอร์เล่ย ์(อส
ฟัลทติ์ก)บำ้นสนัทรำยนอ้ย หมู่ 9    ต.สนัทรำย
นอ้ย บริเวณซอย 1 (ซอยอมรวิวฒัน์) วงเงิน 
1,238,512 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

พ.ย พ.ย  ก.พ. 64 1.23 / งบประมำณคำ้ง
จ่ำย ปี2563

10

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองออก ำลงักำยกลำงแจง้
พร้อมป้ำนแนะน ำ บริเวณเลียบล ำน ้ำโจห้ลงัศูนย์
นิสสนั บำ้นทรำยทอง หมู่ 6 ลำนหนำ้ศำลำ
เอนกประสงคบ์ำ้นปินดก หมู่ 8 ต.สนัทรำยหลวง
 วงเงิน 400,000 บำท

โครงกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

 มี.ค. 64 0.4

/

งบประมำณ

11

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำมำ้นัง่สุสำน หมู่ 1 ต.สนัทรำย
หลวง และมำ้นัง่สุสำน หมู่ 6 ต.สนัทรำยหลวง 
วงเงิน 228,000 บำท

โครงกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

 มี.ค. 64 0.22

/
งบประมำณ

12

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งำนบริหำร หมวดค่ำครุภณัฑ ์
ครุภณัฑอ่ื์นๆ

โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน ้ำ ค.ส.ล. บำ้นโจ ้
หมู่ 5 ต.สนัทรำยนอ้ย บริเวณตั้งแต่ถนนหนำ้
ประปำหมู่บำ้น บำ้นเชียงใหม่กำเดน้ท ์ วงเงิน 
1,880,001 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

พ.ย พ.ย  มี.ค. 64 1.88

/
งบประมำณคำ้ง
จ่ำย ปี 2563

13

แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและชุมชนหมวดค่ำ
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรก่อสร้ำงพนงั ค.ส.ล. บริเวณล ำเหมืองโจ้
 (ฝำยชุลอน ้ำจุดท่ี 1 ถึงฝำยชะลอน ้ำจุดท่ี 2) หมู่ 3
 ต.สนัทรำหลวง  วงเงิน 954,900 บำท

โครงกำร ดว้ยวิธี
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

ม.ค ม.ค  มี.ค. 64 0.95

/
งบประมำณคำ้ง
จ่ำย ปี 2563

ต ำแหน่ง  หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนคลงั ต ำแหน่ง ปลดัเทศบำลต ำบลสนัทรำยหลวง

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

(นำงจรรยำ  นิจประกิจ) (นำยสุพจน์  ล้ิมวณิชยก์ุล)

หมำยเหตุ

                           แบบรายงานผลการปฎบัิติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม )

หมวดค่ำครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้ำง ผลกำรด ำเนินกำร กำรเบิก - จ่ำย

เป็นไปตำม
แผน ( / )

ไม่เป็นไป
ตำมแผน ( / )


