
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งปม.อนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5ปริมาณงาน กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 408.000 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (เลียบฝายแม่ฮาว)

235,900.00      207,700.00     28,200.00           

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5ปริมาณงาน กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ(สายบ้านนายตั๋น กาวิละ)

128,700.00      122,300.00     6,400.00             

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตร (สายข้างบ้านนายอนันต์ รินชมภู ถึงหน้าบ้านนายบุญช่วย 
ง้าวกาเขียว)

51,700.00        51,300.00       400.00               

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปางม่วง หมู่ 9ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร 
(สายบา้นนายสุทัศน์ บญุมา)

25,400.00        25,000.00       400.00               

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านหัวหนองหมู่ 8 ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 302.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,208.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน (สายหลักตั้งแต่วัดดอนมูล - สุดถนนถึง
บ้านแพะดอนสัก (ต้นผ้ึง))

      459,400.00      392,000.00 67,400.00           

9 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปัน
ง้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 137.00เมตร ลึก 0.25 - 0.50 
เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (ทางไปโรงเรียนบ้านปันง้าว(หน้าบ้านจันทร์ - อู๋))

317,600.00      317,100.00     500.00               

10 ก่อสร้างพนังกันดินและขุดลอกล าเหมืองสาธารณะฯบ้านปันง้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน 
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก 2.40 เมตรยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
และขุดลอก กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร (หลังวัด
ปันง้าว ข้างบ้านนายจิระชัย ด้วงจันตา) งปม.150,000 บาท โอนเพ่ิม 150,000 บาท

300,000.00      299,600.00     400.00               

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านแม่ฮาว 
หมู่ที่  3  ต าบลห้างฉัตร เชื่อมต่อบ้านป่าไคร้เหนือ  ต าบลหนองหล่ม  กว้าง  ๔  
เมตร  ยาว 1,100 เมตร  หนา  0.05  เมตร  จังหวัดล าปาง  (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,555,000.00    1,487,000.00   68,000.00           

14 ก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓  บ้านแม่ฮาว 
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

8,323,000.00    5,338,000.00   2,985,000.00       

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
แม่ฮาว  หมู่ที่ 3 (บริเวณหนองน้ าสระดินแดง)  ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง   ขนาด 4 น้ิว ความลึก 120 เมตร  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล   
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

495,000.00      403,500.00     91,500.00           

16 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยป่าปอน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ 
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง งบประมาณ 239,700 บาท ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 
30 เมตร ยาว 142 เมตร   ลึกเฉลี่ย 2 เมตร SLOP 1:2 พร้อมป้ายมาตรฐาน  จุด
พิกัด ละติจูด 18’ 21” 22.02°  ลองติจูด 99’ 20” 43.82° (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

239,700.00 239,600.00     100.00               

17 โครงการขุดลอกหนองกลาง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ ห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 310,200 บาท ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 40 เมตร 
ยาว 60 เมตร   ลึกเฉลี่ย 5 เมตร SLOP 1:2 พร้อมป้ายมาตรฐาน  จุดพิกัด ละติจูด 
18’ 21” 5.55°  ลองติจูด 99’ 21” 17.91° (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

310,200.00      310,100.00     100.00               

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง



18 โครงการขุดลอกหน้าฝายล าเหมืองแม่ฮาว บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอ ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  งบประมาณ 139,200 บาท ปริมาณงาน ขนาด
ปากกว้าง 15 เมตร ยาว 140 เมตร   ลึกเฉลี่ย 2 เมตร SLOP 1:2 พร้อมป้าย
มาตรฐาน  จุดพิกัดเริ่มต้น ละติจูด 18’ 19” 57.51°  ลองติจูด 99’ 21” 42.70° 
จุดพิกัดสิ้นสุด ละติจูด 18’ 20” 2.56°  ลองติจูด 99’ 21” 43.90° (อุดหนุนเฉพาะ
กิจ)

139,200.00      139,200.00     -                    

18 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว  บ้านปันง้าว หมู่ 7 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  งบประมาณ 318,500 บาท ปริมาณงาน สันฝายกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 1.00 เมตร และหินก่อท้ายฝาย กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 7.60 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน  จุดพิกัด ละติจูด 18’ 18” 40.22°  ลองติจูด 
99’ 22” 3.88° (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

318,500.00      314,400.00     4,100.00             

19 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

30,700.00        25,900.00       4,800.00             

20 ครุภัณฑ์ส านักงานทุกแผนงาน 277,300.00      276,000.00     1,300.00             

21 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 48,800.00        29,800.00       19,000.00           

22 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 48,600.00        37,000.00       11,600.00           

23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 86,800.00        77,100.00       9,700.00             

24 ครุภัณฑ์การเกษตร 210,500.00      210,200.00     300.00               

25 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 42,500.00        39,800.00       2,700.00             

13,644,500.00  10,342,600.00 3,301,900.00       
(13,644,500 - 10,342,600= 3,301,900) X 100  =  24.20%

24.20       

สรุปยอดรวมงบประมาณ 2563

การประหยดังบประมาณ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2563
13,644,500                                         


