
ล าดบั โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท)

-

3,400.00                  

5,400.00                  

1,400.00                  

3,000.00                  

3,100.00                  

ของเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแมต่าล  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านปางม่วง หมู ่9 ปริมาณ
งานกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่
น้อยกวา่ 328.00ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.50 เมตร (สายบ้านนาย
สม สเีขยีว)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2031113 E.534696 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด 
N.2031121 E.534654ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่
ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

176,000.00               173,000.00         

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านปางม่วง หมู ่9 ปริมาณ
งานกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่
น้อยกวา่ 350.00ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.20 เมตร (สายบนทางไป
ทุง่บน)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2030573 E.534451 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด 
N.2030490 E.534447ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่
ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

187,400.00                        184,300.00

3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านปันง้าว หมู ่7 ปริมาณ
งานกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่
น้อยกวา่ 577.50ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.20 เมตร (สายบ้านนาย
สวุรรณ เรือนกุณา)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2024235 E.538504 จดุสิน้สดุที่
พิกัด N.2024107 E.538398ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัร
แม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

306,700.00                        301,300.00

4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านหัวหนอง หมู ่8 ปริมาณ
งานกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่
น้อยกวา่ 136.00ตารางเมตร (ซอยบ้านสามหลงั)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด 
N.2025125 E.538257 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด N.2025121 E.538271ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

70,800.00                 69,400.00           

สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2561

1  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน บ้านสถานี หมู ่4
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 1 ชัน้ กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 
10.50 เมตรสงู 3.55 เมตร พ้ืนทีใ่ชส้อย 73.50 ตารางเมตร  (หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่อภเิดช ศักดิต์เิดช)จดุพิกัดโครงการ N.2027248 E.0538863ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

450,000.00                        450,000.00

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านแม่ฮาว หมู ่3ปริมาณงาน
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อย
กวา่ 600.00ตารางเมตร ไหลท่างขา้งละ 0.20 เมตร (สายบ้านนาย
ไพบูลย ์แก้วพิมพ์ เขตเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล เชือ่มตอ่บ้านห้าง
ฉตัรเหนือ หมู ่2 เขตเทศบาลต าบลห้างฉตัร)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด 
N.2027782 E.536975 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด N.2027804 E.536826ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

318,000.00               314,600.00         



200.00                     

300.00                     

100.00                     

9,500.00                  

2,701,900.00           2,675,500.00      26,400.00                

(2,701,900 - 2,675,500=26,400) X 100  =   0.98%
2,701,900          

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล สามารถจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดว้งเงินต่ า
กวา่ทีก่ าหนดไว้

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านหัวหนอง หมู ่8 ปริมาณงาน กวา้งในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลกึ 0.40เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร (หน้าบ้านนางแสงเทียน เมือง
สอน จนถึงทางระบายน้ าสายหลกั)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2024964 
E.538064 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด N.2024983 E.538098ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

132,800.00               132,700.00           

10 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมถมลกูรังบ้านปันง้าว
 หมู ่7  ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ปากลิน้รางชัน้ 3 ยาว 1.00 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร จ านวน 
40 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 5 บ่อ, ถนนลกูรัง กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกวา่ 175.00 ตารางเมตร 
(บ้านนายรัตน์ ฟูทอง)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2024565 E.538465 

298,300.00               288,800.00           

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านแพะดอนสกั หมู ่5 ปริมาณงาน กวา้งในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตรลกึ 0.40 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร (สายปากทางหมูบ่้านถึง
บ้านนายประเสริฐ  ใจค า)จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2026667 E.538477 
จดุสิน้สดุทีพิ่กัด N.2026622 E.538497ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลห้างฉตัรแม่ตาล พร้อมป้ายมาตรฐานฯ

294,500.00               294,300.00           

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านปันง้าว หมู ่7ปริมาณงาน กวา้งในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ลกึ 0.40เมตร ยาวรวม 283.00 เมตร (สายบ้านนายถวลิ ถาอรุณ)
จดุเริ่มตน้ทีพิ่กัด N.2024454 E.538416 จดุสิน้สดุทีพิ่กัด N.2024232 
E.538528ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล พร้อมป้าย

มาตรฐานฯ

467,400.00               467,100.00           


