
แผนงาน ค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ล าดบั
ท่ี งานต่อ งาน ประกาศ คาดวา่ คาดวา่ งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/ จ านวน เน่ืองท่ี ท่ีเสร็จ ประ ประ มี ไม่มี ประมูล จะ จะมี ท่ีไดรั้บ งบประมาณ
โครงการ รายการ (หน่วย ผูกพนั ภายใน จดั จดั มูล กวด (/) (/) ราคา/ ลงนาม การส่งมอบ อนุมติัใน หรือเงิน

นบั) งบประมาณ ปี..2561. ซ้ือ จา้ง ราคา ราคา ประกวด ใน ปี .2561. ปี..2561... สมทบ
ปีต่อไป (e-GP) ราคา/ สญัญา (บาท) (บาท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
1           เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 1 259,000.00      

ชุมชน  ซอย 10 กวา้ง 4 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร โครงการ
ไฟฟ้าถนน หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 464 ตร.ม.

2           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 9 1 489,000.00      
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร โครงการ
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 875 ตร.ม.

3           โครงการก่อสร้างผนงักนัดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 1 306,100.00      
ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร โครงการ
ยาว 80 เมตร

4           โครงการก่อสร้างฝารางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 116,500.00      
หมู่ 4 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 0.70 เมตร หนา 0.125 เมตร โครงการ
 จ านวน 344 ฝา

5           โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 4 1 168,900.00      
กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 73 เมตร โครงการ 29,600.00        
พร้อมฝาปิดขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 0.44 เมตร หนา 0.15 เมตร

6           โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ 3 ซอย 1 1 133,700.00      
กวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 57 เมตร โครงการ
พร้อมฝาปิดขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 0.44 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,502,800.00   รวม

ออกแบบหรือ

คุณลกัษณะ
เฉพาะแลว้

แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

แบบรายงานแผนปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ (/) ก าหนด



แผนงาน ค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ล าดบั
ท่ี งานต่อ งาน ประกาศ คาดวา่ คาดวา่ งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/ จ านวน เน่ืองท่ี ท่ีเสร็จ ประ ประ มี ไม่มี ประมูล จะ จะมี ท่ีไดรั้บ งบประมาณ
โครงการ รายการ (หน่วย ผูกพนั ภายใน จดั จดั มูล กวด (/) (/) ราคา/ ลงนาม การส่งมอบ อนุมติัใน หรือเงิน

นบั) งบประมาณ ปี..2561. ซ้ือ จา้ง ราคา ราคา ประกวด ใน ปี .2561. ปี..2561... สมทบ
ปีต่อไป (e-GP) ราคา/ สญัญา (บาท) (บาท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)
7           เคหะและ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและจดัท าราวกนัตก 1 280,000.00      

ชุมชน พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 โครงการ

ไฟฟ้าถนน  1. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงท่ี 1 กวา้งเฉล่ีย 5 เมตร

ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 2 กวา้งเฉล่ีย 1.50-1.80 เมตร

ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 3 กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร
ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2. งานราวกนัตกเหล็ก ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 1.00 เมตร ยาว 72 เมตร
3. งานขยายสะพาน คสล.กวา้งไม่นอ้ยกวา่ขา้งละ 1.50 เมตร
ยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.00 เมตร

8           โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการท าการปูทบัผิวทาง (Over Lay) 1 102,300.00      
ดว้ยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 8 ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5 เมตรยาว 45 เมตร โครงการ
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 225 ตร.ม.

9           โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการท าการปูทบัผิวทาง (Over Lay) 1 160,000.00      
ดว้ยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 1 ซอย 1  ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5 เมตร โครงการ
 ยาว 71 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 355 ตร.ม.

10         โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการท าการปูทบัผิวทาง (Over Lay) 1 615,600.00      
ดว้ยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 7 ซอย 3  โครงการ
 ช่วงท่ี 1 กวา้งเฉล่ีย 4.30 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,075 ตร.ม.
 ช่วงท่ี 2 กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 320 ตร.ม.

1,157,900.00   

คุณลกัษณะ
เฉพาะแลว้

รวม

เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่
ออกแบบหรือ

แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน

แบบรายงานแผนปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ (/) ก าหนด



แผนงาน ค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ล าดบั
ท่ี งานต่อ งาน ประกาศ คาดวา่ คาดวา่ งบประมาณ เงินนอก หมายเหตุ

งาน/ จ านวน เน่ืองท่ี ท่ีเสร็จ ประ ประ มี ไม่มี ประมูล จะ จะมี ท่ีไดรั้บ งบประมาณ
โครงการ รายการ (หน่วย ผูกพนั ภายใน จดั จดั มูล กวด (/) (/) ราคา/ ลงนาม การส่งมอบ อนุมติัใน หรือเงิน

นบั) งบประมาณ ปี..2561.. ซ้ือ จา้ง ราคา ราคา ประกวด ใน ปี 2561.. ปี...2560.. สมทบ
ปีต่อไป (e-GP) ราคา/ สญัญา (บาท) (บาท)

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

11         เคหะและ โครงการจดัซ้ือท่ีดินและขดุสระ บ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร 1 2,300,000.00 
ชุมชน และน าอุปโภคบริโภค โครงการ

ไฟฟ้าถนน

12         โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง 1 551,000.00  
ท่ีตั้งป่าชา้ป่าตึงนอ้ย หมู่ท่ี 1 ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลก าหนด โครงการ

13         โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 517,000.00  
 หมู่ท่ี 7 ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลก าหนด โครงการ

14         โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 718,000.00  
 หมู่ท่ี 6 ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลก าหนด โครงการ

2,300,000.00   1,786,000.00  

เฉพาะแลว้

รวม

ลกัษณะงาน(/) วิธีการ (/) ก าหนด แผนปฎิบติัการ แผนการจ่ายเงิน
คุณลกัษณะ

แบบรายงานแผนปฎิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่

ออกแบบหรือ


