
1 แบบ ผด. 3

[  ]   งวดที่  1  (ตุลาคม - มีนาคม)  

[ /  ]   งวดที่  2  (เมษายน - มิถุนายน)  

[   ]   งวดที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน)  

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย
สํานักปลัด -                       

1 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักปลัด 4,000,000.00           4,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,738,959.00 261,041.00           
2 ค่าโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด 7,500,000.00           7,500,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,706,800.00 3,793,200.00        
3 โครงการจัดทําหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 1,900,000.00           1,900,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 962,500.00 937,500.00           

4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ "ทุกทิศ 

ทั่วถิ่นกับอบจ."

สํานักปลัด 1,176,000.00           1,176,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 588,000.00 588,000.00           

5 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์

สํานักปลัด 1,400,000.00           1,400,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 250,000.00 1,150,000.00        

6 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ สํานักปลัด 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 11,462.00 188,538.00           
7 โครงการจัดทํารายงานประจําปี2558 ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / - 100,000.00           

8 ค่ารับรอง สํานักปลัด 2,000,000.00           640,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 321,550.00 318,450.00           
9 ค่าเลี้ยงรับรอง สํานักปลัด 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 55,350.00 444,650.00           

10 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาล สํานักปลัด 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 50,000.00             

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล  ณ  วันที่  30 มิถุนายน  2559

ผลการดําเนินการ



2 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

11 ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สํานักปลัด 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 200,000.00           
12 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบ

สื่อมวลชน (Press Relationship)

สํานักปลัด 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 100,000.00           

13 ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน สํานักปลัด 600,000.00              600,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 190,100.00 409,900.00           
14 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักปลัด 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 216,200.00 283,800.00           
15 วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 72,905.00 427,095.00           
16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 40,520.00 9,480.00               
17 วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด 150,000.00              150,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 69,715.00 80,285.00             
18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัด 3,500,000.00           3,500,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,323,355.45 2,176,644.55        
19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สํานักปลัด 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 10,350.00 89,650.00             
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 320,000.00              820,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 551,710.00 268,290.00           
21 ค่าเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท สํานักปลัด 5,600.00                  5,600.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 5,600.00 -                       

22 ค่าโต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 4 ตัวๆ ละ 6,400 บาท

สํานักปลัด 25,600.00                25,600.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 16,800.00 8,800.00               

23 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,800 บาท

สํานักปลัด 7,600.00                  7,600.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 7,600.00 -                       

24 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จํานวน

 1 เครื่อง

สํานักปลัด 39,000.00                39,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 38,000.00 1,000.00               

25 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล จํานวน 1

 กล้อง

สํานักปลัด 54,000.00                54,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 54,000.00 -                       

26 ค่าเลนส์มุมกล้อง EF-S 10-22 mm f-3.5-4.5

 USM จํานวน 1 ตัว

สํานักปลัด 23,900.00                23,900.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 23,900.00 -                       

27 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 5 ชุดๆ ละ 19,100 บาท

สํานักปลัด 95,500.00                95,500.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 95,000.00 500.00                 

28 ค่าเครื่องเสียงห้องประชุม สํานักปลัด 494,340.00            มี.ค. 59- ก.ย. 59 / 494,340.00 -                       
29 โต๊ะประชุมห้องใหญ่ 1 ชุด สํานักปลัด 398,500.00            มี.ค. 59- ก.ย. 59 / 398,496.00 4.00                     
30 โต๊ะประชุมห้องเล็ก 1 ชุด สํานักปลัด 94,650.00              มี.ค. 59- ก.ย. 59 / 94,650.00 -                       
31 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน สํานักปลัด 821,000.00            มี.ค. 59- ก.ย. 59 / 821,000.00           



3 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

32 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ

ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด 1,000,000.00           1,840,900.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,831,400.00 9,500.00               

33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 1,000,000.00           450,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 161,700.00 288,300.00           

34 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมด้านสาธารณสุข

สํานักปลัด 3,000,000.00           2,803,600.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 2,782,400.00 21,200.00             

35 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ อบจ.เชียงใหม่ สํานักปลัด 6,800,000.00           6,800,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,191,470.00 3,608,530.00        
36 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทํา

ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 8,000,000.00           5,200,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 4,939,240.00 260,760.00           

37 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักปลัด 2,000,000.00           1,150,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,125,700.00 24,300.00             

38 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักปลัด 1,000,000.00           3,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 2,826,660.00 173,340.00           

39 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักปลัด 1,000,000.00           850,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 353,659.50 496,340.50           

40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส

และผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 1,000,000.00           500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 500,000.00           

41 โครงการป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักปลัด 5,000,000.00           6,056,500.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,352,000.00 2,704,500.00        
42 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ / พระราชเสาวนีย์

สํานักปลัด 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 45,100.00 154,900.00           

43 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การ

ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

สํานักปลัด 30,000,000.00         30,000,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 10,689,820.00 19,310,180.00      

44 ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐ

พิธี งานวันสําคัญของชาติ งานวันสําคัญประจําปี

ของ อปท. งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ 

ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

สํานักปลัด 3,000,000.00           3,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,641,350.00 1,358,650.00        

45 ค่าเช่าทรัพย์สิน   /   ค่าขอใช้ที่ดิน สํานักปลัด 10,700.00                10,700.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 10,700.00             



4 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

46 โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ใน

รายการ"เล่าเรื่องล้านนากับ อบจ."

สํานักปลัด 456,000.00              456,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 266,000.00 190,000.00           

47 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 25อําเภอ

 จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - 500,000.00           

48 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

สํานักปลัด 8,000,000.00           7,179,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 6,480,000.00 699,000.00           

49 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 1,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 200,000.00 800,000.00           

50 โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้

ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัด 550,000.00              550,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 498,000.00 52,000.00             

51 สํารองจ่าย สํานักปลัด 80,546,950.00         62,546,950.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 490,000.00 62,056,950.00      

สถานสงเคราะห์คนชราฯ

52 ค่าจ้างเหมาบริการ สถานสงเคราะห์ฯ 100,000.00              100,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 4,000.00 96,000.00           
53 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

สถานสงเคราะห์ฯ 400,000.00              400,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 400,000.00         

54 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สถานสงเคราะห์ฯ 100,000.00              100,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 13,652.00 86,348.00           
55 วัสดุสํานักงาน สถานสงเคราะห์ฯ 50,000.00                50,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 840.00 49,160.00           
56 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สถานสงเคราะห์ฯ 5,000.00                  5,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 5,000.00             
57 วัสดุก่อสร้าง สถานสงเคราะห์ฯ 30,000.00                30,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 17,583.00 12,417.00           
58 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถานสงเคราะห์ฯ 50,000.00                50,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 36,073.80 13,926.20           
59 วัสดุการเกษตร สถานสงเคราะห์ฯ 10,000.00                10,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 10,000.00           
60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สถานสงเคราะห์ฯ 50,000.00                50,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 50,000.00           
61 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถานสงเคราะห์ฯ 100,000.00              100,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 100,000.00         
62 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถาน

สงเคราะห์ฯ

สถานสงเคราะห์ฯ 100,000.00              100,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 100,000.00         

63 โครงการซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 3 สถานสงเคราะห์ฯ 294,000.00              294,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 294,000.00         
64 วัสดุงานบ้านงานครัว สถานสงเคราะห์ฯ 100,000.00              100,000.00          ต.ค. 58 - ก.ย. 59 100,000.00         
65 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สถานสงเคราะห์ฯ 30,000.00                30,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 30,000.00           
66 วัสดุเครื่องแต่งกาย สถานสงเคราะห์ฯ 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 50,000.00             



5 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

67 ค่าวัสดุอาหาร สถานสงเคราะห์ฯ 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 141,720.80 58,279.20             
68 ค่าโต๊ะสแตนเลสเกรด 304 จํานวน 13 ตัวๆ ละ

 6,900 บาท

สถานสงเคราะห์ฯ 89,700.00                89,700.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 89,700.00 -                       

69 ค่าเก้าอี้โพลีอเนกประสงค์ จํานวน 52 ตัวๆ ละ 

590 บาท

สถานสงเคราะห์ฯ 30,680.00                30,680.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 30,680.00 -                       

กองกิจการสภาฯ

70 ค่าจ้างเหมาจัดทําหนังสือรายงาน กิจการสภา 25,000.00                25,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 25,000.00             

71 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กิจการสภา 5,000,000.00           4,500,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 607,574.00 3,892,426.00        

72 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่กฎหมายกําหนด

กิจการสภา 5,000,000.00           5,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 5,000,000.00        

73 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่

กิจการสภา 25,000,000.00         5,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 5,000,000.00        

74 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กิจการสภา 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 12,600.00 37,400.00             

75 วัสดุสํานักงาน กิจการสภา 96,000.00                96,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 11,710.00 84,290.00             

76 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการสภา 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 13,226.48 86,773.52             

77 วัสดุคอมพิวเตอร์ กิจการสภา 90,000.00                90,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 83,325.00 6,675.00               

78 ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 แผ่น 

จํานวน  เครื่อง

กิจการสภา 32,000.00                32,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 32,000.00 -                       

79 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุดๆละ 

26,100 บาท

กิจการสภา 78,300.00                78,300.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 78,000.00 300.00                 

80 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น

กิจการสภา 5,000,000.00           4,799,950.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,795,130.00 1,004,820.00        

81 โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง

 การปกครอง และกฎหมายสู่ประชาชน

กิจการสภา 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 100,000.00           

กองการเจ้าหน้าที่

82 ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่               100,000.00 100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 100,000.00           



6 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

83 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่               100,000.00 100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 100,000.00           

84 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ

ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 

กองการเจ้าหน้าที่ 11,500,000.00         11,450,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,775,190.00 7,674,810.00        

85 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ

ทางวิชาชีพตามสายงาน

กองการเจ้าหน้าที่ 700,000.00              700,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 224,140.00 475,860.00           

86 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน

โ โ ี ํ ั ํ

กองการเจ้าหน้าที่ 600,000.00              600,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 600,000.00           

87 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

บุคลากรเข้าสู่วัยเกษียณ

กองการเจ้าหน้าที่ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 500,000.00           

88 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ 450,000.00              250,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 78,435.00 171,565.00           

89 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานสําหรับบุคลากร 

อบจ.เชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ 260,000.00              204,950.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 204,200.00 750.00                 

90 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge Management : KM)

กองการเจ้าหน้าที่ 150,000.00              150,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 105,500.00 44,500.00             

91 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างใหม่ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ 68,000.00                68,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 68,000.00             

92 โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การ

ให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่ 90,000.00                90,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,600.00 86,400.00             

93 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 400,000.00              400,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 220,411.00 179,589.00           

94 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองการเจ้าหน้าที่ 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 15,800.00 84,200.00             
95 วัสดุสํานักงาน กองการเจ้าหน้าที่ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 64,868.00 235,132.00           



7 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

96 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการเจ้าหน้าที่ 10,000.00                10,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 7,060.00 2,940.00               
97 วัสดุงานบ้านงานครัว กองการเจ้าหน้าที่ 30,000.00                30,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 17,140.00 12,860.00             
98 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการเจ้าหน้าที่ 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 22,036.10 77,963.90             
99 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ 400,000.00              400,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 157,900.00 242,100.00           

100 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 10,000.00                10,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 8,000.00 2,000.00               

101 ค่าโต๊ะทํางานสําหรับนักบริหาร จํานวน 1 ตัว กองการเจ้าหน้าที่ 4,900.00                  4,900.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 4,900.00 -                       
102 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,900 

บาท

กองการเจ้าหน้าที่ 19,500.00                19,500.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 15,600.00 3,900.00               

103 ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

กองการเจ้าหน้าที่ 180,000.00              180,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 180,000.00 -                       

104 ค่าเครื่องทาบบัตร จํานวน 1 เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ 9,630.00                  9,630.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 9,630.00               
105 ค่าโทรโข่ง จํานวน 1 เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ 2,000.00                  2,000.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 2,000.00               
106 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า  2,500 ANSI Lumens

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ 24,000.00                24,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 23,500.00 500.00                 

107 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จํานวน 1 

กล้อง

กองการเจ้าหน้าที่ 22,900.00                22,900.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 22,900.00 -                       

108 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุด ๆละ 

26,100 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ 52,200.00                52,200.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 52,000.00 200.00                 

109 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดํา (30หน้า/

นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ 14,600.00                14,600.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 14,600.00 -                       

110 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

กองการเจ้าหน้าที่ 7,600.00                  7,600.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 7,600.00 -                       

111 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

กองการเจ้าหน้าที่ 350,000.00              350,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 350,000.00           

กองแผนและงบประมาณ

112 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

สํานักงาน

กองแผนฯ 300,000.00              600,000.00            ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 / 600,000.00           



8 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

113 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ฐานข้อมูล และเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ 500,000.00              100,000.00            พ.ย. 58 - มี.ค. 59 / 100,000.00           

114 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน กองแผนฯ 480,000.00              480,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 480,000.00           
115 ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์และฐานข้อมูล กองแผนฯ 30,000.00                30,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 30,000.00             
116 ค่าจ้างเหมาบริการ กองแผนฯ 100,000.00              20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 20,000.00             
117 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์องค์กร

กองแผนฯ 500,000.00              200,000.00            ก.พ. 58 - ธ.ค. 58 / 200,000.00           

118 โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชม. กองแผนฯ 500,000.00              500,000.00            พค - มิ.ย59 / 51,565.00 448,435.00           
119 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ 500,000.00              500,000.00            ม.ค. - มิ.ย.59 / 204,337.75 295,662.25           

120 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ส.ค. 59 / 77,955.00 222,045.00           

121 โครงการบริหารจัดการงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

กองแผนฯ 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 625.00 49,375.00             

122 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ 1,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 574,520.00 425,480.00           

123 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองแผนฯ 40,000.00                40,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 39,740.00 260.00                 
124 วัสดุสํานักงาน กองแผนฯ 100,000.00              60,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 11,547.00 48,453.00             
125 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองแผนฯ 100,000.00              60,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 28,273.04 31,726.96             
126 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองแผนฯ 200,000.00              280,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 160,090.00 119,910.00           
127 ค่าเก้าอี้ทํางานมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

2,000 บาท

กองแผนฯ 4,000.00                  4,000.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 4,000.00               

128 ค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 17 ตัวๆ ละ 7,000 บาท กองแผนฯ 119,000.00              119,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 119,000.00           
129 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 26 ตัวๆ ละ 1,500

 บาท

กองแผนฯ 39,000.00                39,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 39,000.00             

130 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

กองแผนฯ 32,000.00                32,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 31,800.00 200.00                 



9 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

131 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 21,000 

บาท

กองแผนฯ 63,000.00                63,000.00              ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 62,700.00 300.00                 

132 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 

บาท

กองแผนฯ 14,600.00                14,600.00              ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 14,400.00 200.00                 

133 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดํา  

แบบ Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

กองแผนฯ 40,000.00                40,000.00              ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 39,000.00 1,000.00               

134 ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer ) 

สําหรับพิมพ์กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

กองแผนฯ 9,900.00                  9,900.00                ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 9,500.00 400.00                 

135 ค่าเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการแบบที่ 2  จํานวน  1 เครื่อง

กองแผนฯ 29,000.00                29,000.00              ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 29,000.00 -                       

136 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จํานวน 1  

เครื่อง

กองแผนฯ 35,000.00                35,000.00              ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 34,700.00 300.00                 

137 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 

point) แบบที่ 2 จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 23,000

 บาท

กองแผนฯ 161,000.00              161,000.00            ธ.ค. 58 - ม.ค.59 / 159,600.00 1,400.00               

138 โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ 500,000.00              500,000.00            ม.ค. 59- ก.ย. 59 500,000.00           

139 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2

กองแผนฯ 500,000.00              500,000.00            ม.ค. 59- ก.ย. 59 500,000.00           

140 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการ

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมือง

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขา

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : CRAFT And Folk

 Art)

กองแผนฯ 3,000,000.00           3,000,000.00         พ.ย. 58 - ก.ย. 59 3,000,000.00        

141 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการ

จัดทําแผนปฎิบัติการด้านการอนุรักษ์

และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่ตามแนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะที่1)

กองแผนฯ 5,000,000.00           6,700,050.00         พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 1,005,007.50 5,695,042.50        



10 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

144 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการพัฒนา

และบริหารจัดการสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2

กองแผนฯ 500,000.00            / 500,000.00           

145 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่ม

รูปแบบการเข้าถึงเว็บไซต์ท่องเที่ยว อบจ.(ระยะที่

1)

กองแผนฯ 400,000.00            / 400,000.00           

กองคลัง -                         -                       
142 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการ

ประชาชนเคาร์เตอร์บริการประชาชน

กองคลัง 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 36,460.86 163,539.14           

143 โครงการประกวดโรงแรมเกสเฮ้าส์ รีสอร์ทใน

จังหวัดเชียงใหม่ดีเด่นประจําปี 2559

กองคลัง 70,000.00                70,000.00              ม.ค. 59 - ส.ค. 59 / 70,000.00             



11 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

144 โครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการ

เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง 100,000.00              100,000.00            ธ.ค. 58 - พ.ค. 59 / 100,000.00           

145 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาต

ตามมาตรา  9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

กองคลัง 212,300.00              212,300.00            ม.ค. 59 - ส.ค. 59 / 212,300.00           

146 โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี และระบบ

สารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษี

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม

ต่อเนื่อง

กองคลัง 100,000.00              100,000.00            ม.ค. 59 - ส.ค. 59 / 100,000.00           

147 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ

พัฒนารายได้

กองคลัง 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ส.ค. 59 / 90,000.00 210,000.00           

148 โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม 

และสถานประกอบการน้ํามันและยาสูบ

กองคลัง 350,000.00              350,000.00            ม.ค. 59 - ส.ค. 59 / 350,000.00           

149 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองคลัง 240,000.00              240,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 5,200.00 234,800.00           
150 โครงการซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน 

(GCS)

กองคลัง 100,000.00              100,000.00            ม.ค. 59 - ก.ย. 59 100,000.00           

151 วัสดุสํานักงาน กองคลัง 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 93,102.00 106,898.00           
152 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 20,629.96 79,370.04             
153 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 150,000.00              150,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 132,005.00 17,995.00             
154 ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์เก็บฐานข้อมูล งาน

แผนที่ภาษีและการดูแลระบบ

กองคลัง 150,000.00              150,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 150,000.00           

155 ค่าเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิงสามารถสวิงหลังได้ มี

ล้อเลื่อน  จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

กองคลัง 20,000.00                20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 20,000.00 -                       

156 ค่าตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่

น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,200 บาท

กองคลัง 8,400.00                  8,400.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 8,200.00 200.00                 

157 ค่าตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จํานวน 

15 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท

กองคลัง 88,500.00                88,500.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 85,500.00 3,000.00               

158 ค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า 12 หลัก  จํานวน 2 

เครื่องๆ ละ 3,950 บาท

กองคลัง 7,900.00                  7,900.00                ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 7,900.00 -                       

159 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 

เลนซ์ EF-S18-135 mm จํานวน 1 กล้อง

กองคลัง 55,000.00                55,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 53,000.00 2,000.00               



12 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

160 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 19,100 บาท

กองคลัง 95,500.00                95,500.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 94,500.00 1,000.00               

161 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

กองคลัง 26,100.00                26,100.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 25,900.00 200.00                 

162 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

กองคลัง 33,100.00                33,100.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 33,000.00 100.00                 



13 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

163 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30

 หน้า/ นาที) จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ 7,300 

บาท

กองคลัง 80,300.00                80,300.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 79,200.00 1,100.00               

164 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบ

แคร่สั้น จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

กองคลัง 44,000.00                44,000.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 44,000.00 -                       

165 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 

ชุด

กองคลัง 3,100.00                  3,100.00                ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 3,100.00 -                       

166 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 

เครื่องๆ ละ 6,100 บาท

กองคลัง 12,200.00                12,200.00              ม.ค. 59 - เม.ย. 59 / 12,000.00 200.00                 

167 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 12 

ตู้ ๆ ละ 4,100.- บาท (ตั้งรายการใหม่)

กองคลัง 49,200.00                49,200.00              มี.ค.59 - ก.ย. 59 / 49,200.00 -                       

168 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด (มอก.)

จํานวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,700.- บาท (ตั้งรายการ

ใหม่)

กองคลัง 57,000.00              มี.ค.59 - ก.ย. 59 / 57,000.00 -                       

กองพัสดุ -                         -                       
169 ค่าจ้างเหมาบริการ กองพัสดุฯ               840,000.00 840,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 488,418.95 351,581.05           
170 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม กองพัสดุฯ 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 24,500.00 175,500.00           
164 วัสดุสํานักงาน กองพัสดุฯ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 150,832.00 149,168.00           
165 ค่ารับวารสารด้านวิชาการต่างๆ หนังสือพิมพ์ กองพัสดุฯ 150,000.00              150,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 42,500.00 107,500.00           
166 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองพัสดุฯ 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 21,298.59 78,701.41             
167 วัสดุงานบ้านงานครัว กองพัสดุฯ 287,500.00              287,500.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 178,284.00 109,216.00           
168 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองพัสดุฯ 120,000.00              120,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 19,790.20 100,209.80           
169 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองพัสดุฯ 250,000.00              168,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 124,300.00 43,700.00             
170 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท กองพัสดุฯ 10,000.00                10,000.00              มี.ค. 58 - ก.ย. 59 10,000.00             
171 ค่าโต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัวๆ ละ 6,400 บาท

กองพัสดุฯ 32,000.00                32,000.00              มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 32,000.00             

172 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 

จํานวน 1 ตู้

กองพัสดุฯ 3,800.00                  3,800.00                มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,800.00               

173 ค่าตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) จํานวน 10 ตู้ ๆละ

 5,900 บาท

กองพัสดุฯ 59,000.00                59,000.00              มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 59,000.00             

174 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 

ตู้ๆ ละ 3,950 บาท

กองพัสดุฯ 7,900.00                  7,900.00                มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 7,900.00               

176 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

กองพัสดุฯ 787,000.00              787,000.00            ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 / 784,000.00 3,000.00               



14 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

177 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4  ล้อ แบบมี

ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จํานวน 1 คัน

กองพัสดุฯ 821,000.00              821,000.00            ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 / 788,000.00 33,000.00             

178 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 3 ชุดๆ 

26,100 บาท

กองพัสดุฯ 78,300.00                78,300.00              มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 77,700.00 600.00                 

179 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35หน้า/นาที) 

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ20,000 บาท

กองพัสดุฯ 60,000.00                60,000.00              มี.ค. 58 - ก.ย. 59 / 58,500.00 1,500.00               

หน่วยตรวจสอบภายใน

180 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม หน่วยตรวจสอบ 10,000.00                10,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 10,000.00             
181 วัสดุสํานักงาน หน่วยตรวจสอบ 20,000.00                20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 20,000.00             
182 วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบ 20,000.00                20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 20,000.00             

สํานักการศึกษาฯ -                         -                       
183 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักการศึกษาฯ 350,000.00              245,100.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 245,100.00           
184 โครงการจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่การ

ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 170,750.00 329,250.00           

185 โครงการพัฒนาเว็บไซด์สํานักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 98,000.00 202,000.00           

186 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหม่เชิงพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ 5,000,000.00           5,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 2,035,095.00 2,964,905.00        

187 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

สํานักการศึกษาฯ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 10,125.00 289,875.00           

188 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

สํานักการศึกษาฯ 1,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 492,405.00 507,595.00           

189 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

ประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและการจัดทํา

สรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัด อปท.ระดับกลุ่มจังหวัด

การศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน1)

สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 500,000.00           

190 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักการศึกษาฯ สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 500,000.00           
191 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักการศึกษาฯ 100,000.00              100,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 100,000.00           



15 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

192 วัสดุสํานักงาน สํานักการศึกษาฯ 300,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 68,890.00 131,110.00           
193 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักการศึกษาฯ 400,000.00              400,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 82,681.88 317,318.12           
194 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักการศึกษาฯ 300,000.00              300,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 188,960.00 111,040.00           
195 วัสดุกีฬา (ตั้งรายการใหม่) สํานักการศึกษาฯ 45,000.00                45,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59

196 ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 แผ่น 

จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ 32,000.00                32,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 32,000.00 -                       

197 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 

7 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

สํานักการศึกษาฯ 28,000.00                28,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 26,950.00 1,050.00               

198 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก

ปฐมวัย

สํานักการศึกษาฯ 50,000.00                50,000.00              ม.ค. 58 - ก.ย. 58 / 49,900.00 100.00                 

199 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของ

เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 1,352,000.00           1,352,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 412,600.00 939,400.00           

200 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 1,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 209,700.00 790,300.00           

201 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง สํานักการศึกษาฯ 5,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 1,000,000.00        
202 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 29,000,000.00         12,000,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 4,521,130.00 7,478,870.00        

203 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียน อบจ.ชม. สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 94,946.05 405,053.95           
204 โครงการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการและ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัด

สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 500,000.00           

205 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชม.

สํานักการศึกษาฯ 400,000.00              400,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 288,000.00 112,000.00           

206 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้

ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 424,790.00 75,210.00             

207 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน อบจ.

เชียงใหม่สู่สถานศึกษา World Class Standard 

School

สํานักการศึกษาฯ 700,000.00              700,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 104,390.00 595,610.00           

208 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ 700,000.00              700,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 517,100.00 182,900.00           
209 ค่าเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จํานวน 50 ตัวๆ ละ 

200 บาท ตามโครงการเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 10,000.00                10,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 10,000.00             



16 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

210 ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ชุดๆ ละ 

1,200 บาท ตามโครงการเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 12,000.00                12,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 12,000.00             

211 ค่าชุดโต๊ะปูนสนาม จํานวน 5 ชุดๆ ละ 4,200 

บาท ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 21,000.00                21,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 21,000.00             

212 ค่าเครื่องเสียงสนาม จํานวน 1 ชุด ตามโครงการ

เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 20,000.00                20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 20,000.00             

213 ค่าเครื่องเสียงชุดประชุม ไมโครโฟน จํานวน 6 

ตัวๆ ละ 5,000 บาท ตามโครงการเสริมสร้างการ

เรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 30,000.00                30,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 30,000.00             

214 ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาด 3500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 

ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 39,000.00                39,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 39,000.00             

215 ค่าจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง

มุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ 

ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 20,000.00                20,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 20,000.00             

216 ค่าโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง ตามโครงการเสริมสร้างการ

เรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 17,000.00                17,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 17,000.00             

217 ค่าเสาอเนกประสงค์ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน 

จํานวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท 

ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 70,000.00                70,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 70,000.00             

218 ค่าโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส จํานวน 5ชุดๆ ละ 10,000

 บาท ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 50,000.00                50,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 50,000.00             



17 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

219 ค่าเครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด ตามโครงการ

เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 221,000.00              221,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 220,000.00 1,000.00               

220 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จํานวน 1 

เครื่อง ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 120,000.00              120,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 119,500.00 500.00                 

221 ค่าโต๊ะทํางานขาเหล็ก 1 ตัว สํานักการศึกษาฯ 7,500.00                  7,500.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 7,500.00 -                       
222  ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก 2 ตัว สํานักการศึกษาฯ 1,600.00                  10,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 8,400.00 1,600.00               
223 เก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง 2 ตัว สํานักการศึกษาฯ 9,000.00                  9,000.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 9,000.00 -                       
224 เก้าอี้ทํางาน 3 ตัว สํานักการศึกษาฯ 4,200.00                  4,200.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 4,200.00 -                       
225 เครื่องเจาะกระดาษแบบคันโยก 2 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 15,000.00                15,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 15,000.00 -                       
226 โทรศัพท์ไร้สายพร้อมเครื่องลูกไร้สาย 1 ชุด สํานักการศึกษาฯ 4,200.00                  4,200.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 4,200.00 -                       
227 เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 6 ชุด สํานักการศึกษาฯ 114,600.00              114,600.00            มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 114,600.00           
228 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา 3 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 21,600.00                21,600.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 21,600.00             
229 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี 

1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ 19,000.00                19,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 19,000.00             

230 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 2 ตู้ สํานักการศึกษาฯ 11,400.00                11,400.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 11,400.00             
231 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ สํานักการศึกษาฯ 8,200.00                  8,200.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 8,200.00               
232 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ 2 ตู้ สํานักการศึกษาฯ 8,000.00                  8,000.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 8,000.00               
233 ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 18 ประตู 1 ตู้ สํานักการศึกษาฯ 9,800.00                  9,800.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 9,800.00               
234 โต๊ะประชุมทรงกลม 1 ตัว สํานักการศึกษาฯ 45,000.00                45,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 45,000.00             
235 ชุดโต๊ะทํางานแบบ 4 ที่นั่ง 1 ชุด สํานักการศึกษาฯ 60,000.00                60,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 60,000.00             
236 ชุดโต๊ะทํางานแบบ 4 ที่นั่ง 2 ชุด สํานักการศึกษาฯ 86,000.00                86,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 86,000.00             
237 เก้าอี้ทํางานแบบปรับระดับสูงต่ําได้ 12 ตัว สํานักการศึกษาฯ 42,000.00                43,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 43,000.00             
238  เก้าอี้ทํางานแบบขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 20 ตัว สํานักการศึกษาฯ 76,000.00                76,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 76,000.00             
239 เก้าอี้เลคเชอร์แบบบุนวม 10 ตัว สํานักการศึกษาฯ 15,000.00                15,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 15,000.00             
240 ชุดรับแขก 1 ชุด สํานักการศึกษาฯ 50,000.00                50,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 50,000.00             
241 เครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้สาย 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 5,000.00                  5,000.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 5,000.00               
242 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 13,000.00                13,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 13,000.00             
243 ค่าเครื่องเสียง 1 ชุด สํานักการศึกษาฯ 15,000.00                15,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 15,000.00             
244 ค่าโทรทัศน์ LED TV 40 นิ้ว 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 17,000.00                17,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 17,000.00             
245 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้ สํานักการศึกษาฯ 15,000.00                15,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 15,000.00             
246 เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 6,500.00                  6,500.00                มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 6,500.00               



18 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

247 ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 136,000.00              136,000.00            มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 136,000.00           
248 จักรยานออกกําลังกาย 3 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 87,000.00                87,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 87,000.00             
249 เครื่องเดินวงรี 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 84,000.00                84,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 84,000.00             
250  เหล็กยกน้ําหนัก พร้อมแท่นวาง 1 ชุด สํานักการศึกษาฯ 89,000.00                89,000.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 89,000.00             
251 ม้าบริหารกล้ามท้องแบบนั่ง 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 29,500.00                29,500.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 29,500.00             
252 ม้าบริหารกล้ามท้องแบบนอน 1 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ 29,500.00                29,500.00              มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 29,500.00             
253 ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการวัดและประเมินผล

ความสามารถทางภาษาและการสื่อสารของ

นักเรียน

สํานักการศึกษาฯ 1,500,000.00           ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / -                       

254 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬาและ

นันทนาการ

สํานักการศึกษาฯ 20,000,000.00         20,000,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 16,997,900.00 3,002,100.00        

255 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 10,000,000.00         10,000,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 5,026,585.00 4,973,415.00        

256 โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ.17จังหวัด

ภาคเหนือ

สํานักการศึกษาฯ 1,000,000.00           17,100.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 17,100.00             

257 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สํานักการศึกษาฯ 1,998,600.00           1,998,600.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,998,600.00        
258 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ 50,066,800.00         41,304,800.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 28,714,658.40 12,590,141.60      

259 โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา

และเมืองประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ (The Sacred 

City of Chiang Mai)

สํานักการศึกษาฯ 500,000.00              500,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 247,000.00 253,000.00           

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

260 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.แม่อายฯ 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 200,000.00           
261 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 6 ชุดๆ ละ 

195,500 บาท

รร.แม่อายฯ 1,173,000.00           1,173,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,173,000.00        

262 ค่าชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานอาชีพ รร.แม่อายฯ 789,750.00              789,750.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 789,750.00           
263 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถราชการ รร.แม่อายฯ 178,000.00              178,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 178,000.00 -                       
264 โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารดนตรี

นาฎศิลป์

รร.แม่อายฯ 177,000.00              177,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 175,000.00 2,000.00               

265 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบน้ําใช้ในโรงเรียน รร.แม่อายฯ 256,700.00              256,700.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 256,000.00 700.00                 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
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ผลการดําเนินการ

266 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ต้นแก้วฯ 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 199,000.00 1,000.00               
267 ค่าอาหารเสริม(นม) รร.ต้นแก้วฯ            1,391,520.00 1,391,520.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 681,340.62 710,179.38           
268 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 

จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 52,000 บาท

รร.ต้นแก้วฯ 416,000.00              416,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 416,000.00           

269 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 10 ชุดๆ ละ 

199,000 บาท

รร.ต้นแก้วฯ 1,990,000.00           1,990,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,990,000.00        

270 ค่าชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ประจําห้องเรียน 

จํานวน 10 ชุดๆ ละ 99,500 บาท

รร.ต้นแก้วฯ 995,000.00              995,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 995,000.00           

271 ค่าเครื่องดนตรีพื้นเมือง จํานวน 1 วง รร.ต้นแก้วฯ 148,600.00              348,600.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 146,100.00 202,500.00           
272 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานพร้อม

อุปกรณ์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 19,100 บาท

รร.ต้นแก้วฯ 171,900.00              171,900.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 171,900.00           

273 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30

 หน้า/นาที) จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท

รร.ต้นแก้วฯ 65,700.00                65,700.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 65,700.00             

274 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด

 LED สี จํานวน 1 เครื่อง

รร.ต้นแก้วฯ 19,000.00                19,000.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 19,000.00             

โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

275 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านแม่งอนฯ 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 200,000.00           
276 ค่าอาหารเสริม(นม) รร.บ้านแม่งอนฯ               561,600.00 561,600.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 277,123.94 284,476.06           
277 ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

ขนาด 48000 บีทียู 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 56,000 บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ 112,000.00              112,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 112,000.00           

278 ค่าโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่

น้อยกว่า 32 นิ้ว จํานวน 13 เครื่อง

รร.บ้านแม่งอนฯ 169,000.00              169,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 169,000.00 -                       

279 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 

พร้อมอุปกรณ์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

จํานวน 6 ชุดๆละ 19,100 บาท

รร.บ้านแม่งอนฯ 114,600.00              114,600.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 114,600.00           

โรงเรียนบ้านศาลา

280 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศาลา 200,000.00              200,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 200,000.00           
281 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.บ้านศาลา               522,080.00 522,080.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 243,294.60 278,785.40           
282 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 30 

แผ่น/นาที(ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง

ร.ร.บ้านศาลา 120,000.00              120,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 120,000.00 -                       
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ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

283 ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 

คัน

ร.ร.บ้านศาลา 1,294,000.00           1,294,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,294,000.00        

284 ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5 

เครื่องๆ ละ 3,100 บาท

ร.ร.บ้านศาลา 15,500.00                15,500.00              ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 15,500.00             

285 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 300 ที่

นั่ง จํานวน 1 หลัง

ร.ร.บ้านศาลา 3,187,000.00           3,187,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 3,187,000.00        

286 โครงการก่อสร้างห้องสุขาขนาด 10 ห้อง จํานวน

 1 หลัง

ร.ร.บ้านศาลา 973,000.00              973,000.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 197,250.00 775,750.00           

287 โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน ร.ร.บ้านศาลา 457,900.00              457,900.00            ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 457,900.00           
288 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา ร.ร.บ้านศาลา 1,637,600.00           1,637,600.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,637,600.00        

สํานักการช่าง

289 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการช่าง 6,500,000.00           6,500,000.00         พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 2,656,600.00 3,843,400.00        

290 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการช่าง 1,500,000.00           1,500,000.00         พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 304,280.00 1,195,720.00        

291 ซ่อมแซมงานป้องกันและเครื่องจักรกลสูบน้ํา สํานักการช่าง 4,500,000.00           4,500,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,479,020.91 3,020,979.09        
292 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง 1,100,000.00           1,100,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 317,243.00 782,757.00           
293 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ) สํานักการช่าง 4,500,000.00           4,500,000.00         ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 1,981,256.17 2,518,743.83        
294 ค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  สําหรับงานป้องกันฯ สํานักการช่าง 500,000.00              641,050.00            พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 637,700.00 3,350.00               
295 ค่าวัสดุสําหรับครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

สํานักการช่าง 900,000.00              758,950.00            พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 32,100.00 726,850.00           

296 ค่าวัสดุเครื่องจักรกลสูบน้ํา สํานักการช่าง 2,000,000.00           2,000,000.00         พ.ย. 58 - ก.ย. 59 / 1,022,770.00 977,230.00           
297 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 

FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง 95,000,000.00         95,000,000.00       ต.ค. 58 - ก.ย. 59 / 93,000,000.00 2,000,000.00        

298 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ลําเหมืองหนองผึ้ง ถนนสายบ้านกลาง 

ม.3 ต.ท่าวังตาล เชื่อมบ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.

หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,775,000.00           1,775,000.00         1 พ.ย. 58 -31 มี.ค.

 59
/ 1,775,000.00        
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เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

299 โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด น้ําพร้อมเครื่อง

ยกพร้อมเพลา และท่อเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็ก 3 ช่อง บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า

 เชื่อมบ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวาน 

เชื่อมบ้านจอมทอง ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,044,000.00           1,044,000.00         1 พ.ย. 58 -31 มี.ค.

 58
/ 1,044,000.00        

300 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดินคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมราวกันตก และเสริมไหล่ทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลําเหมืองดง 

บ้านคันธรส ม.13 ต.หนองตอง 

เชื่อมบ้านวัวลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง 818,000.00              818,000.00            16ม.ค. - 16 มิ.ย. 59 / 818,000.00           

301 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

 สายทุ่งเสี้ยว-โรงวัว บ้านท่ากาน ม.5 ต.บ้านกลาง

 (เขต อบต.บ้านกลาง) เชื่อม บ้านโรงวัว ม.2 ต.

แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 818,000.00              818,000.00            16พ.ย. - 16 เม.ย. 

59
/ 818,000.00           

302 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมบ่อพัก บริเวณลําเหมืองกู่แดง 

บ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก เชื่อมลําเหมืองดอน

แก้ว ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,471,000.00           1,471,000.00         16พ.ย. - 16 เม.ย. 

59
/ 1,471,000.00        

303 โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้าน

ศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,970,000.00           1,970,000.00         ม.ค. - เม.ย. 59 1,970,000.00        ยกเลิก

โครงการ

304 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ

สํานักการช่าง 60,000,000.00         60,000,000.00       พ.ย. - ก.ย. 59 / 34,861,600.00 25,138,400.00      

305 ค่าจ้างเหมาบริการ สํานักการช่าง 16,000,000.00         17,604,000.00       ต.ค. - ก.ย. 59 / 7,934,693.95 9,669,306.05        
306 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า สํานักการช่าง 300,000.00              300,000.00            ต.ค. - ก.ย. 59 / 170,000.00 130,000.00           
307 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป สํานักการช่าง 650,000.00              650,000.00            ต.ค. - ก.ย. 59 / 50,645.00 599,355.00           
308 วัสดุสํานักงาน สํานักการช่าง 400,000.00              1,354,000.00         ต.ค. - ก.ย. 59 / 776,901.00 577,099.00           
309 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักการช่าง 200,000.00              200,000.00            พ.ย. - ก.ย. 59 / 200,000.00           
310 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง 1,000,000.00           1,000,000.00         ต.ค. - ก.ย. 59 / 237,110.00 762,890.00           
311 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารทั่วไป) สํานักการช่าง 1,500,000.00           1,500,000.00         ต.ค. - ก.ย. 59 / 685,806.58 814,193.42           
312 วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักการช่าง 500,000.00              1,000,000.00         ต.ค. - ก.ย. 59 / 675,050.00 324,950.00           
313 ค่าเก้าอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัวๆ ละ 2,000 บาท สํานักการช่าง 16,000.00                16,000.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 16,000.00 -                       
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314 ค่าเก้าอี้ทํางานปรับระดับสูงต่ําได้ จํานวน 3 ตัวๆ

 ละ 3,500 บาท

สํานักการช่าง 10,500.00                10,500.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 10,500.00             

315 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัวๆละ 6,400 บาท

สํานักการช่าง 32,000.00                32,000.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 21,000.00 11,000.00             

316 ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 

พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัวๆละ 7,900 บาท

สํานักการช่าง 23,700.00                23,700.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 23,700.00             

317 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก จํานวน 6 

ตู้ๆ ละ 3,750 บาท

สํานักการช่าง 22,500.00                22,500.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 22,500.00 -                       

318 ค่าตู้เหล็กชนิดบานเปิด (มอก.) จํานวน 6 ตู้ๆ ละ

 5,900 บาท

สํานักการช่าง 35,400.00                35,400.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 34,200.00 1,200.00               

319 ค่าพัดลมไอน้ํา จํานวน 10 ตัวๆ ละ 25,000 

บาท

สํานักการช่าง 250,000.00              250,000.00            ม.ค. -มี.ค. 59 / 250,000.00           

320 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 

ล้อ จํานวน 4 คันๆละ 821,000 บาท

สํานักการช่าง 3,284,000.00           3,284,000.00         ม.ค. -เม.ย. 59 / 3,284,000.00        

321 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) มีกําลังไม่น้อยกว่า 130 

แรงม้า ชนิด 4 ล้อพร้อมโครงหลังคา และที่นั่ง 

จํานวน 6 คันๆ ละ 1,028,000 บาท

สํานักการช่าง 6,168,000.00           6,168,000.00         มี.ค. -มิ.ย. 59 6,168,000.00        

322 ค่าวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชนย่าน 245 เมกกะ

เฮิร์ต จํานวน 15 เครื่องๆ 3,500 บาท

สํานักการช่าง 52,500.00                52,500.00              ก.พ. -เม.ย. 59 / 52,500.00 -                       

323 ค่าเครื่องตัดเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง สํานักการช่าง 5,250.00                  5,250.00                ก.พ. -เม.ย. 59 / 5,250.00               
324 ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS 

จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท

สํานักการช่าง 200,000.00              200,000.00            ก.พ. -เม.ย. 59 / 200,000.00           

325 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18.5 นิ้ว) จํานวน 16 ชุดๆละ 33,100 บาท

สํานักการช่าง 529,600.00              529,600.00            มี.ค.59-พ.ค.59 / 327,000.00 202,600.00           

326 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด ขาวดํา (30 

หน้า/นาที)  จํานวน 5เครื่องๆ ละ 7,300 บาท

สํานักการช่าง 36,500.00                36,500.00              มี.ค.59-พ.ค.59 / 36,000.00 500.00                 

327 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 

Network จํานวน 2เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

สํานักการช่าง 32,000.00                32,000.00              มี.ค.59-พ.ค.59 / 31,400.00 600.00                 

328 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ขาวดํา 

สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง 53,000.00                53,000.00              มี.ค.59-พ.ค.59 / 52,500.00 500.00                 
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329 ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า

 18.5 นิ้ว จํานวน 3 จอๆ ละ 3,300 บาท

สํานักการช่าง 9,900.00                  9,900.00                มี.ค.59-พ.ค.59 / 9,900.00               

330 ค่าเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

 จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง 3,100.00                  3,100.00                มี.ค.59-พ.ค.59 / 3,000.00 100.00                 

331 ค่าเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหารถยนต์บรรทุก 

จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง 150,000.00              150,000.00            มี.ค.59-พ.ค.59 / 150,000.00           

332 ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง 500,000.00              500,000.00            ธ.ค. 58 - ก.ย. 59 500,000.00           

333 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ สํานักการช่าง 500,000.00              500,000.00            ต.ค.58-ก.ย.59 / 500,000.00           
334 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักการช่าง 300,000.00              300,000.00            พ.ย.58-ก.ย.59 / 79,083.70 220,916.30           
335 ค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล สํานักการช่าง 1,500,000.00           2,500,000.00         ต.ค.58-ก.ย.59 / 1,016,676.44 1,483,323.56        
336 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานขุดเจาะบ่อ

บาดาล)

สํานักการช่าง 4,500,000.00           6,000,000.00         ต.ค.58-ก.ย.59 / 3,995,720.54 2,004,279.46        

337 ค่าวัสดุสําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล สํานักการช่าง 450,000.00              750,000.00            ต.ค.58-ก.ย.59 / 272,160.00 477,840.00           
338 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณ

สะพานน้ําโจ้ ถนนสาย ชม 4040

สํานักการช่าง 351,100.00              351,100.00            ก.พ.59-พ.ค. 59 / 351,100.00           

339 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสาย

 ชม 2001

สํานักการช่าง 1,918,600.00           1,918,600.00         ก.พ.59-พ.ค. 59 / 1,918,600.00        

340 โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและ

งานศิลปกรรม

สํานักการช่าง 25,000,000.00         53,995,750.00       ต.ค.58-ก.ย.59 / 29,292,000.00 24,703,750.00      

341 โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของ

เหลือใช้

สํานักการช่าง 5,500,000.00           20,500,000.00       พ.ย.58-ก.ย.59 / 1,885,800.00 18,614,200.00      

342 โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของ

เหลือใช้

สํานักการช่าง 500,000.00              500,000.00            พ.ย.58-ก.ย.59 500,000.00           

343 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้

สํานักการช่าง 1,500,000.00           1,500,000.00         พ.ย.58-ก.ย.59 1,500,000.00        

344 โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร

สํานักการช่าง 500,000.00              ธ.ค.58-เม.ย.59 -                       

345 โครงการทําปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร

สํานักการช่าง 1,000,000.00           ธ.ค.58-เม.ย.59 -                       
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346 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึก

และความตระหนักในการดูแลรักษา

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สํานักการช่าง 5,000,000.00           5,000,000.00         พ.ย.58-ก.ย.59 / 2,788,000.00 2,212,000.00        

347 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

บ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 

ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 734,000.00              734,000.00            16 พ.ย.58-16 

เม.ย.59
/ 734,000.00           

348 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําอําเภอพร้าว 

บ้านทรายมูล ม.5 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,535,600.00           1,535,600.00         16 พ.ย.58-16 

เม.ย.59
/ 1,535,600.00        

349 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านเชียงหมั้น ม.

15บ้านแพะเศรษฐี ม.16 บ้านหนองป่าซาง ม.8

 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,511,000.00           1,511,000.00         16 พ.ย.58-16 

เม.ย.59
/ 1,511,000.00        

350 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่

น้ําตกแม่ลาด บ้านมหาธาตุ ม.4 เชื่อม บ้านสามปู

 ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,004,000.00           1,004,000.00         16 พ.ย.58-16 

เม.ย.59
/ 1,004,000.00        

351 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดใต้ทางแยก

ต่างระดับสนามบิน ที่ กม.1+339 - กม.1+800

 ในทางหลวง 1141

สํานักการช่าง 1,943,000.00           1,943,000.00         ต.ค. 58- เม.ย.59 / 1,943,000.00        

352 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ําพุร้อนมะลิกา บ้าน

ห้วยส้าน ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 2,330,000.00           2,330,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 2,330,000.00        

353 โครงการปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม บ้านต้นผึ้ง

 ม.9 บ้านศาลา ม.11 และบ้านหนองสะเรียม ม.

15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,500,000.00           1,500,000.00         16 พ.ย.58-16 

เม.ย.59
/ 1,500,000.00        

354 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว 

OTOP (OTOP Tourism Village) 

หมู่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,934,000.00           1,934,000.00         ม.ค.59-ก.ค.59 / 1,934,000.00        

355 โครงการตกแต่งภายในห้องผู้บริหารและโถง

ทางเข้าอาคาร สนง.4 ชั้น

สํานักการช่าง 1,996,000.00           1,996,000.00         ก.พ. 59 - ก.ย. 59 / 1,996,000.00        

356 โครงการปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น(อาคารฝ่ายนิติ

การ)เป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวและ

นันทนาการ

สํานักการช่าง 1,592,000.00           1,592,000.00         มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 1,592,000.00        

357 โครงการปรับปรุงห้องทํางานและราวบันได สํานักการช่าง 246,400.00              246,400.00            มี.ค. 59 - ก.ย. 59 / 246,000.00 400.00                 
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358 โครงการฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานซ่อม

บํารุงรักษาถนน

สํานักการช่าง 900,000.00              ม.ค.59-เม.ย.59 -                       

359 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพ

ในการดูแลเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

สํานักการช่าง 900,000.00              มี.ค.59-มิ.ย.59 -                       

360 โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคนิค

การสํารวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและ

การพัฒนาเมือง

สํานักการช่าง 300,000.00              มี.ค.59-ส.ค.59 -                       

361 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักการช่าง 3,500,000.00           3,500,000.00         ต.ค.58-ก.ย.59 / 1,806,838.46 1,693,161.54        
362 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในศูนย์

เครื่องมือกล

สํานักการช่าง 50,000.00                50,000.00              พ.ย.58-ส.ค.59 50,000.00             

363 ผ้าห่มโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจาก

ภัยหนาว 75,000 ผืน

สํานักการช่าง 18,000,000.00         3,070,950.00         ก.พ. 59 - ก.ย. 59 3,070,950.00        

364 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สํานักการช่าง 1,500,000.00           1,500,000.00         ต.ค.58-ก.ย.59 1,500,000.00        
365 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม สํานักการช่าง 20,000,000.00         20,000,000.00       ต.ค.58-ก.ย.59 / 9,386,738.33 10,613,261.67      
366 ค่าวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างซ่อมบํารุง) สํานักการช่าง 80,000,000.00         62,986,800.00       ต.ค.58-ก.ย.59 / 19,850,914.79 43,135,885.21      
367 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สํานักการช่าง 3,500,000.00           3,500,000.00         ต.ค.58-ก.ย.59 / 1,962,226.65 1,537,773.35        

368 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เครื่องจักรกล) สํานักการช่าง 60,000,000.00         36,086,500.00       ต.ค.58-ก.ย.59 / 26,960,847.66 9,125,652.34        

369 ค่าวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สํานักการช่าง 100,000.00              100,000.00            พ.ย.58-ก.ย.59 / 49,840.00 50,160.00             
370 ค่าวัสดุเครื่องจักรกล สํานักการช่าง 5,500,000.00           5,500,000.00         ต.ค.58-ก.ค.59 / 3,878,312.75 1,621,687.25        
371 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ

กระบะเทท้าย จํานวน 8 คันๆ ละ 1,980,000 

บาท

สํานักการช่าง 15,840,000.00         15,840,000.00       มี.ค.59-ก.ค.59 15,840,000.00      

372 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ

บรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน

สํานักการช่าง 2,190,000.00           2,190,000.00         มี.ค.59-ก.ค.59 2,190,000.00        

373 ค่ารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค มีกําลังไม่

น้อยกว่า 175 แรงม้า สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 

7 ตัน จํานวน 1 คัน

สํานักการช่าง 3,500,000.00           3,500,000.00         มี.ค.59-ก.ค.59 3,500,000.00        

374 ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์  จํานวน 1 คัน สํานักการช่าง 1,800,000.00           1,800,000.00         มี.ค.59-ก.ค.59 1,800,000.00        
375 ค่ารถฟาร์มแทรคเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 95

 แรงม้า จํานวน 1 คัน

สํานักการช่าง 2,000,000.00           2,000,000.00         เม.ย.59-ส.ค.59 2,000,000.00        
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376 ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ 

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,300,000 บาท

สํานักการช่าง 8,600,000.00           8,600,000.00         เม.ย.59-ก.ย.59 8,600,000.00        

377 ค่ารถขุดตีนยางพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า

เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า 

จํานวน 1 คัน

สํานักการช่าง 3,800,000.00           3,800,000.00         เม.ย.59-ก.ย.59 3,800,000.00        

378 ค่าเครื่องตีเส้นจราจรแบบเดินตาม จํานวน 2 

เครื่องๆ ละ 250,000 บาท

สํานักการช่าง 500,000.00              500,000.00            มี.ค.59-พ.ค.59 500,000.00           

379 ค่าเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จํานวน 

1 เครื่อง

สํานักการช่าง 59,000.00                59,000.00              ก.พ.59-มิ.ย.59 59,000.00             

380 ค่าเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง 66,000.00                66,000.00              ก.พ.59-เม.ย.59 66,000.00             

381 ค่าเครื่องตบดิน จํานวน1 เครื่อง สํานักการช่าง 21,000.00                21,000.00              ก.พ.59-พ.ค.59 / 21,000.00             
382 ค่าเต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง สํานักการช่าง 492,500.00              492,500.00            ก.พ. 59 - ก.ย. 59 / 492,000.00 500.00                 
383 ค่าเตาเผาขยะแบบประหยัดพลังงานและไร้มลพิษ

(แบบเคลื่อนที่)

สํานักการช่าง 14,925,000.00         14,925,000.00       ก.พ. 59 - ก.ย. 59 14,925,000.00      

384 ค่าเครื่องสํารวจธรณีฟิสิกส์ แบบวัดความ

ต้านทานกระแสไฟฟ้าจําเพาะ จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการช่าง 2,500,000.00           2,500,000.00         มี.ค.59-พ.ค.59 2,500,000.00        

385 ค่ากล้องสํารวจแบบประมวลผลสถานีรวม (Total

 Station)  จํานวน 2ชุดๆ ละ 450,000 บาท

สํานักการช่าง 900,000.00              900,000.00            ม.ค.59-มี.ค.59 / 897,500.00 2,500.00               

386 ค่ากล้องระดับอัตโนมัติ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

35,000 บาท

สํานักการช่าง 70,000.00                70,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 70,000.00 -                       

387 ค่าชุดปริซึมสะท้อนแสง พร้อมหลัก ขาว-แดง มี

ขีดบอกความสูงและหลอดระดับน้ําฟองกลม 

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 16,000 บาท

สํานักการช่าง 48,000.00                48,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 48,000.00 -                       

388 ค่าล้อวัดระยะทาง จํานวน 3 ชุดๆ ละ 8,000 

บาท

สํานักการช่าง 24,000.00                24,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 24,000.00 -                       

389 ค่าไม้สต๊าฟ อลูมิเนียม ความยาว 4 เมตร จํานวน

 3 ชุดๆ ละ 5,000 บาท

สํานักการช่าง 15,000.00                15,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 15,000.00 -                       

390 ค่าไม้สต๊าฟ Bar Code อลูมิเนียม  จํานวน 2 

ชุดๆ ละ 9,500 บาท

สํานักการช่าง 19,000.00                19,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 19,000.00 -                       

391 ค่าเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร จํานวน 6 

ชุดๆ ละ 6,500 บาท

สํานักการช่าง 39,000.00                39,000.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 39,000.00 -                       



27 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

392 ค่าหลัก ขาว-แดง สําหรับปริซึมสะท้อนแสง มีขีด

บอกความสูงและหลอดระดับน้ําฟองกลม 

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 7,500 บาท

สํานักการช่าง 22,500.00                22,500.00              ม.ค.59-มี.ค.59 / 22,500.00 -                       

393 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

 (ค่า K)

สํานักการช่าง 3,000,000.00           3,000,000.00         พ.ย.58-ก.ย.59 3,000,000.00        

394 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ 

ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 681,000.00              681,000.00            พ.ย.58-มี.ค.59 / 681,000.00           

395 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม

ลําห้วยเดื่อ บ้านหล่ายฝาง ม.6 

ต.แม่ข่า อ.ฝาง เชื่อม บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตํา อ.

ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,081,000.00           1,081,000.00         พ.ย.58-มี.ค.59 / 1,081,000.00        

396 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม

ห้วยแม่หาด บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง 

อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านเมืองน้อย ม.4 

ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สํานักการช่าง 1,858,000.00           1,858,000.00         พ.ย.58-เม.ย.59 / 1,858,000.00        

397 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม

ลําน้ําคาว บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร 

อ.สันทราย เชื่อมบ้านป่าไผ่ ม. 3 ต.เหมืองแก้ว อ.

แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 746,000.00              746,000.00            พ.ย.58-มี.ค.59 / 746,000.00           

398 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม

ลําน้ําฝาง ซอย 9 ชุมชนสันต้นแหน ม. 5 

ต.แม่ข่า (ทต.บ้านแม่ข่า) เชื่อมบ้านหนองอ้อม ม.

 11 ต.แม่ข่า (ทต.แม่ข่า) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 2,063,000.00           2,063,000.00         พ.ย.58-เม.ย.59 / 2,063,000.00        

399 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม

แม่น้ําปิง บ้านแม่ก๋อน ม.2 ต.ทุ่งข้าวพวง เชื่อม

บ้านโป่งอาง ม.5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง 2,135,000.00           2,135,000.00         พ.ย.58-เม.ย.59 2,135,000.00        

400 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ด้านหลังโรงเรียนสันคะยอม ม.2 ต.ขี้เหล็ก 

เชื่อม บ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,893,000.00           1,893,000.00         พ.ย.58-เม.ย.59 / 1,893,000.00        



28 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

401 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ทรายมูล ม.5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อมบ้าน

หนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 826,000.00              826,000.00            16พ.ย.58-16เม.ย.59 / 826,000.00           

402 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

สหกรณ์ทุ่งใหม่ ม.13 ต.สบเปิง 

เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย ม.1 ต.สันป่ายาง อ.แม่

แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,499,000.00           1,499,000.00         16พ.ย.58-16เม.ย.59 / 1,499,000.00        

403 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะ

ลวงนอก (หมวดห้วยเต๋ยพัฒนา) ม. 3 

ต.สะลวง อ.แม่ริม เชื่อมบ้านสันป่าตึง ม. 3 ต.สัน

ป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,482,000.00           1,482,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,482,000.00        

404 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองห่าย ม.1 บ้านหนองห่ายสามัคคี ม.13 

ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชื่อม บ้านไร่บน ม.23 ต.

ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 2,303,000.00           2,303,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 2,303,000.00        

405 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อมบ้านน้อย 

ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,534,000.00           1,534,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,530,000.00 4,000.00               

406 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง

มะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อ เชื่อม บ้านแปลง 1 

ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,443,000.00           1,443,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,443,000.00        

407 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน เชื่อมบ้านสันโค้ง 

ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,516,000.00           1,516,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,516,000.00        

408 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ทะลบ (หย่อมบ้านห้วยเมี่ยง) ม.1 ต.แม่ทะลบ 

เชื่อมบ้านหนองป่าซาง (หย่อมบ้านห้วยน้ําดิบ) ม.

8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,331,300.00           1,331,300.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,331,300.00        

409 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ป่าบง ม.1 ต.แม่นะ เชื่อมบ้านแม่ก๊ะ 

ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 769,000.00              769,000.00            ธ.ค.58-เม.ย.59 / 769,000.00           



29 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

410 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบ

งาย ม.5 ต.เมืองงาย เชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ม.5

 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,509,000.00           1,509,000.00         ธ.ค.58-เม.ย.59 / 1,509,000.00        

411 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยั้ง

เมิน ม.3 บ้านแม่แว ม.2 บ้านปางขุม ม.1 ต.ยั้ง

เมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 842,000.00              842,000.00            ธ.ค.58-เม.ย.59 / 842,000.00           

412 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

หนองคริซูนอก ม.5 บ้านแม่ขะปู ม.3 

บ้านห้วยน้ําจาง ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม 

บ้านห้วยหอย ม.19 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 

เชื่อม บ้านม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,484,000.00           1,484,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,484,000.00        

413 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยงู ม.1 บ้านประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋ง 

เชื่อมบ้านห้วยบง ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง 1,013,000.00           1,013,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 1,013,000.00          

414 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

สันถนน ม.6 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านขามสุ่ม ม.2 ต.

เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 790,000.00              790,000.00            16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 790,000.00             

415 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

โปง ม.6 ต.ป่าไผ่ เชื่อมบ้านเกษตรใหม่ ม.10 

ต.หนองหาร เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร

 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง 2,617,000.00           2,617,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 2,617,000.00          

416 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่า

กอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยพัฒนา 

ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,035,000.00 2,035,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 2,035,000.00          

417 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ถิ่นสําราญ ม.1 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 ม.

2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,986,000.00 1,986,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 1,986,000.00          

418 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุง

ลอย ม.4 ต.อมก๋อย เชื่อม บ้านหนองอึ่ง ม.7 ต.

นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            3,882,000.00 3,882,000.00         16ธ.ค.58-16มิ.ย.59 / 3,882,000.00          



30 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

419 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

สองธาร ม.1 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านไร่ ม.10 ต.ท่า

ผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,317,000.00 1,317,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 1,317,000.00          

420 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบ

วาก ม.7 ต.แม่นาจร เชื่อม บ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.

ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,513,000.00 1,513,000.00         16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 1,513,000.00          

421 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ตะละม้ง ม.7 บ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 

บ้านแม่ตะละกลาง ม.3 บ้านสบแม่แดดหลวง ม.3

 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา 

เชื่อม บ้านแม่ซา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง               978,000.00 978,000.00            16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 978,000.00             

422 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา 

ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               990,000.00 990,000.00            16ธ.ค.58-16พ.ค.59 / 990,000.00             

423 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.ยางคราม 

เชื่อมบ้านสันนกแก้ว ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,320,000.00 1,320,000.00         16ม.ค.-16มิ.ย.59 / 1,320,000.00          

424 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านโป่งทุ่ง ม.5 ต.โป่งทุ่ง เชื่อม บ้านฉิมพลี ม.4 

ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            3,066,000.00 3,066,000.00         16ม.ค.-16มิ.ย.59 / 3,066,000.00          

425 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านแม่ลอง ม.1 ต.หางดง (ทต.ท่าข้าม) เชื่อม 

บ้านดอยคํา ม.8 ต.หางดง (อบต.หางดง) อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,310,000.00 2,310,000.00         16ม.ค.-16มิ.ย.59 / 2,310,000.00          

426 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บ้านม่วงคํา ม.3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 

เชื่อมบ้านสันคะยอม ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,491,000.00 1,491,000.00         16 พ.ย.58-16 มี.ค.59 / 1,491,000.00          

427 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก แบบช่องเดียว ข้ามลําเหมืองหลวง 

บ้านเด่น ม.2 ต.บ้านแม เชื่อมบ้านจอมแจ้ง ม.4 

ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               233,000.00 233,000.00            พ.ย.58-ก.พ.59 / 233,000.00             



31 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

428 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.4307 

ศูนย์ฝึกวิชาทหาร เชื่อม ศูนย์พุทธธรรม บ้านช่าง

เคี่ยน ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,588,000.00 1,588,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,588,000.00          

429 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.2083 

บ้านสันหลวง ม.4 ต.สันนาเม็ง เชื่อม บ้านหนอง

อึ่ง ม.5 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,365,000.00 1,365,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,365,000.00          

430 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันกลางเหนือ ม.3 

ต.สันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง ม.2 ต.ต้นเปา อ.

สันกําแพง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,502,000.00 1,502,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,502,000.00          

431 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหวาย ม.3 ต.ยุหว่า 

เชื่อม บ้านหนองหวาย ม.11 ต.น้ําบ่อหลวง อ.

สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,500,000.00          

432 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่แตง ม.8 ต.สันติสุข 

เชื่อม บ้านห้วยน้ําขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอย

หล่อ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               750,000.00 750,000.00            ก.พ.59-พ.ค.59 / 750,000.00             

433 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. 4002 

บ้านสันป่าสัก ม.11 เชื่อม บ้านต้นเกว๋น ม.4 ต.

หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         16 ม.ค.-16มิ.ย.59 / 1,500,000.00          

434 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าลาน ม.7 ต.สองแคว 

เชื่อม บ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 

จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         16 ม.ค.-16มิ.ย.59 / 1,500,000.00          

435 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าข่า ม.9 

ต.แม่สาว อ.แม่อาย เชื่อม บ้านเด่นหลวง ม.13 ต.

เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,500,000.00          



32 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

436 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่แวน ม.5,

บ้านหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน เชื่อม บ้านหนอง

เศรษฐี ม.5 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,100,000.00 1,100,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,100,000.00          

437 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงป่าลัน ม.3 

ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ้านแม่มาลัย ม.2 ต.ขี้เหล็ก อ.

แม่แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,691,000.00 2,691,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 2,691,000.00          

438 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างที่ว่าการอําเภอแม่แตง 

บ้านป่าเส้า ม.2 ต.สันมหาพน เชื่อม บ้านม่วงชุม 

ม.4 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,642,000.00 1,642,000.00         ก.พ.59-พ.ค.59 / 1,642,000.00          

439 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปางกว้าง ม.13 

ต.อินทขิล (เขต ทต.อินทขิล) เชื่อม บ้านป่าจี้ ม.1

 ต.อินทขิล (เขต ทม.เมืองแกนพัฒนา) 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,602,000.00 1,602,000.00         15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 1,602,000.00          

440 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ปากทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน

 หมายเลข 107 บ้านท่าไคร้ ม.2 ต.แม่สา เชื่อม 

บ้านหมื่นถ้อยน้ํางาม ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,773,000.00 1,773,000.00         15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 1,773,000.00          

441 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.3, บ้านขัวโก ม.5, 

บ้านท่าเดื่อ ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ 

เชื่อม บ้านหนองไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม 

ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,492,000.00 1,492,000.00         15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 1,492,000.00          

442 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพระธาตุเจดีย์ ม.13 

ต.แม่แฝกใหม่ (เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว) อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้านหนองหาร ม.7 

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,334,000.00 2,334,000.00         15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 2,334,000.00          



33 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

443 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสะ ม.8 

บ้านแม่แต ม.6 ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชื่อม บ้าน

ต้นขาม ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               545,000.00 545,000.00            15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 545,000.00             

444 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองไคร้หลวง ม.8 

ต.หนองจ๊อม เชื่อม บ้านโจ้ ม.5 ต.สันทรายน้อย 

(เขต ทต.สันทรายหลวง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               893,000.00 893,000.00            15 ก.พ.59-16มิ.ย.59 / 893,000.00             

445 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าสักน้อย ม.9, 

บ้านป่าไผ่ศรีโขง ม.10 ต.เชิงดอย เชื่อม บ้านป่า

ติ้ว ม.4 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            3,773,000.00 3,773,000.00         15 กพ.59-16กค.59 / 3,773,000.00          

446 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สายฝายริน บ้านป่าไม้แดง ม.2

 ต.ป่าป้อง ถึงป้อมตํารวจตําบลป่าป้อง เชื่อม 

บ้านดอกแดง ม.1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง            3,172,000.00 3,172,000.00         15 กพ.59-16กค.59 / 3,172,000.00          

447 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต และวางท่อลอดเหลี่ยม

สําเร็จรูป ถนนสายบ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง 

เชื่อม บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล (เขต ทต.สัน

กําแพง) 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            3,013,000.00 3,013,000.00         15 กพ.59-16กค.59 / 3,013,000.00          

448 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออนหลวย ม.7 

ต.ออนเหนือ เชื่อม บ้านออนกลาง ม.11 ต.ออ

นกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,133,000.00 1,133,000.00         15 กพ.59-16กค.59 / 1,133,000.00          

449 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยแก้ว ม.5 ต.ห้วยแก้ว 

เชื่อม บ้านสหกรณ์ ม.6 ต.บ้านสหกรณ์ ถึง บ้าน

ขุนออน ม.3 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,330,000.00 2,330,000.00         16ม.ค.59-16มิ.ย.59 / 2,330,000.00          



34 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

450 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันกับตองเหนือ ม.8 

ต.สารภี (เขต ทต.สารภี) เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1189 บ้านสันกับตองเหนือ ม.8 ต.

สารภี (เขต ทต.ยางเนิ้ง) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,529,000.00 2,529,000.00         15 กพ.59-16กค.59 / 2,529,000.00          

451 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายต้นโชคหลวง-

บ้านยวม บ้านหนองป่าแสะ ม.1 ต.ชมภู เชื่อม 

บ้านต้นโชคหลวง ม.1 เชื่อม บ้านศรีสองเมือง ม.

2 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,058,500.00 1,058,500.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,058,500.00          

452 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกําแพงงาม ม.3 

ต.หางดง (เขต ทต.หางดง) เชื่อม บ้านป่าแป๋ ม.7 

ต.หางดง (เขต ทต.แม่ท่าช้าง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,095,000.00 2,095,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 2,095,000.00          

453 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหารแก้ว - หนองตอง

 บ้านต้นโชค ม.1 ต.หนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย 

ม.7, บ้านกวน ม.6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง               861,000.00 861,000.00            มี.ค.59-มิ.ย.59 / 861,000.00             

454 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอย 8 

บ้านมะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้าน

สันทราย ม.1 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,518,000.00 1,518,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,518,000.00          

455 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.3027 

บ้านท่าวังพร้าว ม.5 ต.ท่าวังพร้าว เชื่อม บ้านทุ่ง

หลุก ม.3 ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,764,000.00 1,764,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,764,000.00          

456 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งศาลา ม.1 

ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ้านเหมืองฟู ม.1 ต.

บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,120,000.00 1,120,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,120,000.00          



35 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

457 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง ม.2 

ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะ

เมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               888,000.00 888,000.00            มี.ค.59-มิ.ย.59 / 888,000.00             

458 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบ่อสลี ม.6, 

บ้านทุ่ง ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เชื่อม 

บ้านกองก๋อย ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.

แม่ฮ่องสอน

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,500,000.00          

459 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านอาราม ม.4, 

บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก

เหนือ ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,330,000.00 1,330,000.00         มี.ค.59-มิ.ย.59 / 1,330,000.00          

460 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

แม่ข่า ม.5, บ้านป่าลัน ม.2,บ้านสันม่วง ม.3,

บ้านมิตรภาพ ม.12 ต.แม่ข่า เชื่อมบ้านสัน

มะกอกหวาน ม.9,บ้านยาง ม.12 

ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,270,000.00 1,270,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,270,000.00          

461 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.3013 

บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อม บ้านห้วยไคร้

 ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,500,000.00          

462 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.4017 

บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง เชื่อม บ้านลาน ม.5 ต.

ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,500,000.00          

463 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งละคร ม.1 

(หน้าปากซอย 18) ต.เชียงดาว เชื่อม บ้าน

สหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,497,000.00 1,497,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,497,000.00          

464 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.2012 บ้านแม่

จ้องใต้ ม.4 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านม่วงโตน ม.4

 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,490,000.00 2,490,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 2,490,000.00          



36 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

465 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบวิน ม.9 ต.แม่วิน 

อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะเมิงใต้ 

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,500,000.00          

466 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ศรีค้ํา ม.8 ต.สันทราย เชื่อม บ้านแม่กอย ม.6 ต.

เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,100,000.00 1,100,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 1,100,000.00          

467 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชียงใหม่พัฒนา 

บ้านป่าแดดใต้ ม.7 และ บ้านดอนชัย ม.4 ต.ป่า

แดด เชื่อม บ้านดอนปิน ม.5 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            5,083,000.00 5,083,000.00         ธ.ค.58-พ.ค.59 / 5,083,000.00          

468 โครงการขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายพระนอน-หนองแฝก บ้านเชียงยืน ม.4 

ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ้านหนองแฝก ม.4 ต.หนองแฝก

 อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง               741,000.00 741,000.00            ม.ค.59-พ.ค.59 / 741,000.00             

469 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิ้ว 

ม.2 ต.สันผักหวาน เชื่อม บ้านจอมทอง 

ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            2,114,000.00 2,114,000.00         ม.ค.59-พ.ค.59 / 2,114,000.00          

470 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่-ลําพูน 

ระยะทางที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออกชุมชน

รถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปาก

กอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,501,000.00 1,501,000.00         16ม.ค.59-16มิ.ย.59 / 1,501,000.00          

471 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล

 บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข เชื่อม บ้าน

เหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สํานักการช่าง            1,500,000.00 1,500,000.00         16ม.ค.59-16มิ.ย.59 / 1,500,000.00          

472 โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุม

งานฯ

สํานักการช่าง            2,000,000.00 2,000,000.00         พ.ย. 58-ก.ย.59 2,000,000.00          



37 แบบ ผด. 3

ลําดับที่ รายการ/จํานวน (หน่วย) หน่วยงาน แหล่งเงิน จํานวน (บาท) จํานวนเงิน ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กําหนดส่งมอบของ/ หมายเหตุ

เจ้าของเงิน หลังโอนลดโอนเพิ่ม จัดหาตามแผน 1 2 3 4 5 จํานวน  (บาท) จํานวน (บาท) งานงวดสุดท้าย

ผลการดําเนินการ

473 โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณ

โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้

สํานักการช่าง 100,000.00              100,000.00            ม.ค.58-ก.ย.59 100,000.00             

474 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน

สํานักการช่าง 2,000,000.00           2,000,000.00         มิ.ย.58-ส.ค.59 / 2,000,000.00          

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกําหนดรูปแบบ การกําหนดราคากลาง

และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง  ผลการดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดําเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดําเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ………………………………….เจ้าหน้าที่พัสดุ

 (นางสาวพิมลพรรณ  อัญชุลีมงคล)      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       (นางนงเยาว์  อินทร์แสง) (นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ )

ลงชื่อ………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ………………………………….ปลัด  อบจ. เชียงใหม่



1

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

1 ค่าเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด ตกลงราคา 4-เม.ย.-59 7-เม.ย.-59 2-มิ.ย.-59 494,340.00 /

2 โต๊ะประชุมห้องใหญ่ 1 ชุด 1 ชุด ตกลงราคา 29-มี.ค.-59 30-มี.ค.-59 22-เม.ย.-59 398,496.00 /

3 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 1 คัน สอบราคา 12-พ.ค.-59 14-มิ.ย.-59 /

4 ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

8 เครื่อง ตกลงราคา 15 มี.ค. 59 15 มี.ค. 59 - /

5 ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 2 จํานวน 7 เครื่องๆ

 ละ 23,000 บาท

1 คัน ตกลงราคา 25 มี.ค. 59 30 มี.ค. 59 - /

6 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน 7 ชุด ตกลงราคา 16 ธ.ค. 58 28 ม.ค. 59 18 พ.ค. 59  784,000.00 - /

7 ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4  ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 

จํานวน 1 คัน

100 ชุด ตกลงราคา 16 ธ.ค. 58 28 ม.ค. 59 18 พ.ค. 59  788,000.00 - /

8 ค่าเครื่องดนตรีสากล จํานวน 1 ชุด ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ

ทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

1 คัน สอบราคา 4 มี.ค. 59 14 มี.ค. 59 12 เม.ย. 59  220,000.00 - /

9 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ตามโครงการเสริมสร้าง

การเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

1 คัน สอบราคา 4 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59 18 มี.ค. 59  788,000.00 - /

10 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1 โครงการ สอบราคา 18 ก.พ. 59 - /

11 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 6 ชุดๆ ละ 195,500 บาท 1 โครงการ สอบราคา 14 ธ.ค. 58 - /

12 ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 บี

ทียู จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 52,000 บาท

1 โครงการ สอบราคา 9 ก.พ. 59 4 เม.ย. 59 7 พ.ค. 59  350,000.00 - /

13 ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จํานวน 10 ชุดๆ ละ 199,000 บาท 1 โครงการ สอบราคา - /

14 ค่าชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ประจําห้องเรียน จํานวน 10 ชุดๆ ละ 99,500 1 คัน สอบราคา 14 ธ.ค. 58 - / ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ

15 ค่าเครื่องดนตรีพื้นเมือง จํานวน 1 วง 1 โครงการ สอบราคา 24 ก.พ. 59 3 มี.ค. 58 18 มี.ค. 59  145,100.00 - /

16 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 

19,100 บาท

1 โครงการ สอบราคา - /

17 ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48000 บีทียู จํานวน 2 

เครื่องๆ ละ 56,000 บาท

1 โครงการ สอบราคา 9 ก.พ. 59 4 เม.ย. 59 7 พ.ค. 59  93,000.00 - /

18 ค่าโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จํานวน 13 

เครื่อง

100 ตัว สอบราคา 28 ม.ค. 59 1 มี.ค. 59  169,000.00 - /

19 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว) จํานวน 6 ชุดๆละ 19,100 บาท

4 คัน สอบราคา - /

รายการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ประจําไตรมาสที่ 1 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559
หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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20 เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 6 ชุด 6 ชุด ตกลงราคา

21 ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 ชุด ตกลงราคา 30 มี.ค. 59 31 มี.ค. 59

22 ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 30 แผ่น/นาที(ขาว-ดํา) จํานวน 1 

เครื่อง

4 ชุด สอบราคา 19 ก.พ. 59 30 มี.ค. 59  120,000.00 - /

23 ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 1 โครงการ สอบราคา 9 ก.พ. 59 9 มี.ค. 59 4 พ.ค. 59  

1,290,000.0

0

- /

24 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง 1 โครงการ ประกวดราคา - /

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา 1 โครงการ สอบราคา 18 ก.พ. 59 8 เม.ย. 59 - /

26 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองหนองผึ้ง ถนนสาย

บ้านกลาง ม.3 ต.ท่าวังตาล เชื่อมบ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.

เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

28 โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด น้ําพร้อมเครื่องยกพร้อมเพลา และท่อเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่อง บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า เชื่อมบ้านต้นงิ้ว ม.2

 ั ั  

1 โครงการ สอบราคา - /

29 โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณลําเหมืองกู่แดง

 บ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝก เชื่อมลําเหมืองดอนแก้ว ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ตกลงราคา - /

30 โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.

เชียงใหม่

1 ชุด สอบราคา/

ประกวดราคา

- /

31 ค่าพัดลมไอน้ํา จํานวน 10 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 1 ชุด ตกลงราคา - /

32 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 

ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 4 คันๆละ 821,000 บาท

1 คัน ประกวดราคา 4 พ.ค. 59 28 มิ.ย. 59 - /

33 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) มีกําลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อพร้อมโครง

หลังคา และที่นั่ง จํานวน 6 คันๆ ละ 1,028,000 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา - /

34 ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 25,000 

บาท

1 โครงการ สอบราคา - /



3

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย
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35 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์(จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 16 ชุดๆละ 33,100 บาท

1 โครงการ สอบราคา - /

36 ค่าเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหารถยนต์บรรทุก จํานวน 1 เครื่อง 1 โครงการ สอบราคา - /

37 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสาย ชม 2001 1 โครงการ สอบราคา - /

38 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจําอําเภอพร้าว บ้านทรายมูล ม.5 ต.เขื่อนผาก 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา 8 ก.พ. 59 9 มี.ค. 59 - /

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้าน

เชียงหมั้น ม.15 บ้านแพะเศรษฐี ม.16 บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.

ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่น้ําตกแม่ลาด บ้านมหาธาตุ ม.4 

เชื่อม บ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดใต้ทางแยกต่างระดับสนามบิน ที่ กม.

1+339 - กม.1+800 ในทางหลวง 1141

1 โครงการ สอบราคา - /

42 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ําพุร้อนมะลิกา บ้านห้วยส้าน ม.10 ต.ท่าตอน อ.แม่

อาย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

43 โครงการปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม บ้านต้นผึ้ง ม.9 บ้านศาลา ม.11 และ

บ้านหนองสะเรียม ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village) 

หมู่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

45 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จํานวน 8 คันๆ ละ

 1,980,000 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา - /

46 ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ จํานวน 1

 คัน

1 โครงการ ประกวดราคา - /

47 ค่ารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค มีกําลังไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 

สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 7 ตัน จํานวน 1 คัน

1 โครงการ ประกวดราคา - /

48 ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์  จํานวน 1 คัน 1 โครงการ สอบราคา - /

49 ค่ารถฟาร์มแทรคเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล4 จังหวะ 

มีกําลังไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จํานวน 1 คัน

1 โครงการ ประกวดราคา - /
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50 ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,300,000

 บาท

1 โครงการ ประกวดราคา - /

51 ค่ารถขุดตีนยางพร้อมใบมีดดันดินด้านหน้าเครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังไม่น้อยกว่า 

60 แรงม้า จํานวน 1 คัน

1 โครงการ ประกวดราคา - /

52 ค่าเครื่องตีเส้นจราจรแบบเดินตาม จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 250,000 บาท 1 โครงการ สอบราคา - /

53 ค่าเครื่องสํารวจธรณีฟิสิกส์ แบบวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าจําเพาะ จํานวน 

1 เครื่อง

1 โครงการ ประกวดราคา - /

54 ค่ากล้องสํารวจแบบประมวลผลสถานีรวม (Total Station)  จํานวน 2ชุดๆ ละ 

450,000 บาท

1 โครงการ สอบราคา - /

55 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําห้วยเดื่อ บ้านหล่ายฝาง ม.6

 ต.แม่ข่า อ.ฝาง เชื่อม บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

56 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแม่หาด บ้านแม่หาด ม.1 

ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.

ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

1 โครงการ สอบราคา - /

57 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลําน้ําฝาง ซอย 9 ชุมชนสันต้น

แหน ม. 5 ต.แม่ข่า (ทต.บ้านแม่ข่า) เชื่อมบ้านหนองอ้อม ม. 11 ต.แม่ข่า (ทต.

แม่ข่า) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /
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58 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ําปิง บ้านแม่ก๋อน ม.2 ต.

ทุ่งข้าวพวง เชื่อมบ้านโป่งอาง ม.5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

59 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังโรงเรียนสันคะยอม ม.2 

ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ม.13 ต.สบเปิง 

เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย ม.1 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะลวงนอก (หมวดห้วยเต๋ย

พัฒนา) ม. 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม เชื่อมบ้านสันป่าตึง ม. 3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง

 จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าย ม.1 บ้านหนองห่าย

สามัคคี ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชื่อม บ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอย

หล่อ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม

บ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 โครงการ พิเศษ - /

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อ เชื่อม 

บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน เชื่อมบ้าน

สันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะลบ (หย่อมบ้านห้วยเมี่ยง) 

ม.1 ต.แม่ทะลบ เชื่อมบ้านหนองป่าซาง (หย่อมบ้านห้วยน้ําดิบ) ม.8 ต.ศรีดงเย็น

 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบงาย ม.5 ต.เมืองงาย เชื่อม

บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /



6

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคริซูนอก ม.5 บ้านแม่ขะปู

 ม.3 บ้านห้วยน้ําจาง ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ้านห้วยหอย ม.19 ต.แม่

นาจร อ.แม่แจ่ม เชื่อม บ้านม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู ม.1 บ้านประดู่ ม.2 ต.แม่

ปั๋ง เชื่อมบ้านห้วยบง ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ เชื่อมบ้าน

เกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย

 จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ 

เชื่อม บ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถิ่นสําราญ ม.1 ต.ดอยเต่า เชื่อม 

บ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย ม.4 ต.อมก๋อย เชื่อม 

บ้านหนองอึ่ง ม.7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองธาร ม.1 ต.บ้านทับ เชื่อม

บ้านไร่ ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก ม.7 ต.แม่นาจร เชื่อม 

บ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.ยาง

คราม เชื่อมบ้านสันนกแก้ว ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งทุ่ง ม.5 ต.โป่งทุ่ง เชื่อม

 บ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 โครงการ พิเศษ - /

78 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ลอง ม.1 ต.หางดง 

(ทต.ท่าข้าม) เชื่อม บ้านดอยคํา ม.8 ต.หางดง (อบต.หางดง) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคํา ม.3 ต.โป่งแยง 

อ.แม่ริม เชื่อมบ้านสันคะยอม ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

80 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม.4307 ศูนย์ฝึกวิชาทหาร เชื่อม ศูนย์พุทธธรรม บ้านช่างเคี่ยน ม.1 ต.

ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

81 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม.2083 บ้านสันหลวง ม.4 ต.สันนาเม็ง เชื่อม บ้านหนองอึ่ง ม.5 ต.สันป่าเปา

 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /



7

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันกลาง

เหนือ ม.3 ต.สันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.

1 โครงการ สอบราคา - /

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนอง

หวาย ม.3 ต.ยุหว่า เชื่อม บ้านหนองหวาย ม.11 ต.น้ําบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.

เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

84 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. 

4002 บ้านสันป่าสัก ม.11 เชื่อม บ้านต้นเกว๋น ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.

เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

85 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าลาน ม.7 

ต.สองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าข่า

 ม.9 ต.แม่สาว อ.แม่อาย เชื่อม บ้านเด่นหลวง ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

87 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่แวน 

ม.5,บ้านหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน เชื่อม บ้านหนองเศรษฐี ม.5 ต.เขื่อนผาก อ.

พร้าว จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

88 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงป่าลัน

 ม.3 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ้านแม่มาลัย ม.2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

89 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างที่ว่า

การอําเภอแม่แตง บ้านป่าเส้า ม.2 ต.สันมหาพน เชื่อม บ้านม่วงชุม ม.4 ต.แม่

แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

90 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปาง

กว้าง ม.13 ต.อินทขิล (เขต ทต.อินทขิล) เชื่อม บ้านป่าจี้ ม.1 ต.อินทขิล (เขต 

ทม.เมืองแกนพัฒนา) 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

91 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ปากทาง

เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 บ้านท่าไคร้ ม.2 ต.แม่สา เชื่อม บ้าน

หมื่นถ้อยน้ํางาม ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /



8

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.3,

 บ้านขัวโก ม.5, บ้านท่าเดื่อ ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านหนอง

ไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม 

ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

93 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพระธาตุ

เจดีย์ ม.13 ต.แม่แฝกใหม่ (เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เชื่อม

 บ้านหนองหาร ม.7 

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

บ้านป่าสักน้อย ม.9, บ้านป่าไผ่ศรีโขง ม.10 ต.เชิงดอย เชื่อม บ้านป่าติ้ว ม.4 

ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

95 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายฝายริน 

บ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง ถึงป้อมตํารวจตําบลป่าป้อง เชื่อม บ้านดอกแดง 

ม.1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

1 โครงการ ประกวดราคา - /

96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และวางท่อ

ลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป ถนนสายบ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง เชื่อม บ้านหัวทุ่ง ม.

5 ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกําแพง) 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน

ออนหลวย ม.7 

ต.ออนเหนือ เชื่อม บ้านออนกลาง ม.11 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

98 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยแก้ว ม.5

 ต.ห้วยแก้ว เชื่อม บ้านสหกรณ์ ม.6 ต.บ้านสหกรณ์ ถึง บ้านขุนออน ม.3 ต.ออน

เหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

99 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสัน

กับตองเหนือ ม.8 ต.สารภี (เขต ทต.สารภี) เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

1189 บ้านสันกับตองเหนือ ม.8 ต.สารภี (เขต ทต.ยางเนิ้ง) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายต้น

โชคหลวง-บ้านยวม บ้านหนองป่าแสะ ม.1 ต.ชมภู เชื่อม บ้านต้นโชคหลวง ม.1 

เชื่อม บ้านศรีสองเมือง ม.2 

ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สอบราคา



9

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกําแพง

งาม ม.3 ต.หางดง (เขต ทต.หางดง) เชื่อม บ้านป่าแป๋ ม.7 ต.หางดง (เขต ทต.

แม่ท่าช้าง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอย

 8 บ้านมะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านสันทราย ม.1 ต.มะขุน

หวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สอบราคา

103 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว ม.5 ต.ท่าวังพร้าว เชื่อม บ้านทุ่งหลุก ม.3 ต.ท่าวัง

พร้าว  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สอบราคา

104 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

บ้านทุ่งศาลา ม.1 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ้านเหมืองฟู ม.1 ต.บ้านแม อ.

สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สอบราคา 7 เม.ย. 59 10 มิ.ย. 59

105 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบ่อสลี 

ม.6, บ้านทุ่ง ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้านกองก๋อย ม.1 ต.กอง

ก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

1 โครงการ สอบราคา 16 พ.ค. 59 - /

106 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านอาราม 

ม.4, บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก อ.

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

107 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข่า ม.5, บ้านป่าลัน ม.2,บ้าน

สันม่วง ม.3,บ้านมิตรภาพ ม.12 ต.แม่ข่า เชื่อมบ้านสันมะกอกหวาน ม.9,บ้าน

ยาง ม.12 

ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

สอบราคา

108 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.

3013 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อม บ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่

สอบราคา

109 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.

4017 บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียง เชื่อม บ้านลาน ม.5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.

เชียงใหม่

สอบราคา

110 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งละคร ม.1

 (หน้าปากซอย 18) ต.เชียงดาว เชื่อม บ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว

 จ.เชียงใหม่

สอบราคา

111 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.

2012 บ้านแม่จ้องใต้ ม.4 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านม่วงโตน ม.4 ต.แม่ฮ้อยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สอบราคา



10

ลําดั

บ

เป็นไป ไม่เป็นไป

ที่ จํานวน จัดหาโดย ประกาศสอบ ลงนามในสัญญา การส่งมอบ เงินงบประ เงินนอก ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

(หน่วยนับ) ใช้วิธี ประกวดราคา (วันเดือนปี) (วันเดือนปี) มาณ งบประมาณ (/) (/)

(วันเดือนปี) หรือเงินสบทบ

รายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการดําเนินงาน การเบิก-จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

112 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบวิน 

ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคํา ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.

ประกวดราคา

113 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีค้ํา ม.8 ต.สันทราย เชื่อม 

บ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

114 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

เชียงใหม่พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ ม.7 และ บ้านดอนชัย ม.4 ต.ป่าแดด เชื่อม 

บ้านดอนปิน ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สอบราคา

115 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวาน เชื่อม

 บ้านจอมทอง ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

116 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวาน เชื่อม

 บ้านจอมทอง 

ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประกวดราคา

117 โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่-ลําพูน ระยะทางที่ 1 ตอนที่ 3 สาย

ตะวันออกชุมชนรถไฟ 

ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สอบราคา

118 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติ

สุข เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

1 โครงการ สอบราคา - /

ลายมือชื่อ………………………………………………………………………..ผู้ตรวจสอบ

(นางนงเยาว์  อินทร์แสง)

ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ…………………………………………………………ผู้รับผิดชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นายพิเชฐ  พิศุทธกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน
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