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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที ่1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 



1 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่  1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ตำมที่สภำเทศบำลเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว ได้พิจำรณำอนุมัติเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น  

บัดนี้ปรำกฏว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกมี

รำยรับบำงประเภทเพ่ิมมำกขึ้น ประกอบกับเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว มีรำยรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมำณ

กำรรำยรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,440,000 บำท ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   

เป็นเงินทั้งสิ้น 4,440,000 บำท ตำมรำยละเอียดที่เสนอมำพร้อมนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 

 

เทศบัญญัต ิ 
เรื่อง   

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที ่1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



2 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับท่ี  1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

   

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 61,200 

 แผนงำนเคหะและชุมชน 4,322,300 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงำนงบกลำง 56,500 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 4,440,000 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

  แผนงานการศึกษา 
งาน 

งบ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

 
รวม 

งบลงทุน 61,200 61,200 
    ค่าครุภัณฑ์ 61,200 61,200 
                                             รวม  61,200 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน 

งบ 
 

งานไฟฟ้าถนน 
 

รวม 

งบลงทุน 4,322,300 4,322,300 

    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 4,322,300 4,322,300 

                                             รวม  4,322,300 
 

 

แผนงานงบกลาง 
งาน 

งบ 
 

งบกลาง 
 

รวม 

งบกลาง 56,500 56,500 

    งบกลำง 56,500 56,500 

                                             รวม  56,500 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 โดยที่มีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกเดิม เนื่องจำกมีรำยรับบำงประเภท         

เพิ่มมำกขึ้น  ประกอบกับมีรำยรับเกินยอดรวมทั้งสิ ้นของประมำณกำรรำยรับ  จึงตรำเทศบัญญัติฉบับนี้  

ขึ้นไว้  โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลเจดีย์แม่ครัว และโดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.
2563 ฉบับที่ 1 
 ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ ภำยหลังที่ได้ประกำศ   

 ข้อ 3 ให้เพ่ิมรำยจ่ำยในงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปอีกจ ำนวน 4,440,000 บำท จ ำแนกเป็นรำยละเอียด

ปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณท่ีเสนอมำพร้อมนี้   

ข้อ 4 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลเจดีย์แม่ครัว มีหน้ำที ่รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ และ                

มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับเห็นชอบตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของเทศบำลต ำบล 
 

    ประกำศ ณ วันที่..................23  กันยำยน  2563.................. 

 

                                                                        (ลงนำม)           ดวงเด่น  ศรีบุรี     

                                                           (นำยดวงเด่น  ศรีบุรี) 
   ปลัดเทศบำล  ปฏิบัติหน้ำที่ 

                                                                  นำยกเทศมนตรีต ำบลเจดีย์แม่ครัว 

                        เห็นชอบ 

  (ลงนำม)      ศิวะ  ธมิกำนนท์ 
      (นำยศิวะ  ธมิกำนนท์) 

    นำยอ ำเภอสันทรำย  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการรายรับ 
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปี

1,500,000 521,325.32

10,000 22,253.00

4,000 42,458.45

380,000 478,458.00

4,000 2,315.00

1,898,000 1,066,839.77

0 0.00

0 0.00

0 0.00

7,000 6,431.10

0 0.00

0 0.00

10,000 23,898.60

580,000 1,124,070.00

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,898.60 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 544,070.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา -568.90 0

      ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร -831,160.23 0

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

      ภาษีป้าย 98,458.00 0

      อากรการฆา่สัตว์ -1,685.00 0

      ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 12,253.00 0

      ภาษีบ ารุงท้องที่ 38,458.45 0

หมวดภาษีอากร

      ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง -978,674.68 0

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่ 1

เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

รายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปีรายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

4,000 12,800.00

0 0.00

100 0.00

10,000 4,520.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00      ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม
0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดิ่นมาตรา 9 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -5,480.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา -100.00 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร

หรือสะสมอาหาร
8,800.00 0
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปีรายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

0 0.00

0 0.00

3,000 2,130.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

10,000 1,730.00

0 0.00

5,000 5,750.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง
0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 750.00 0

      ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ -8,270.00 0

      ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ทีต่ายโดยมิได้ถูกฆา่หรือฆา่

นอกโรงฆา่สัตว์
0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ -870.00 0

      ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าทิง้ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 0.00 0
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปีรายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

0 0.00

0 0.00

0 0.00

10,000 48,695.00

0 0.00

0 0.00

5,000 560.00

5,000 10,000.00

5,000 0.00

150,000 149,700.00

10,000 2,000.00

0 0.00

5,000 4,000.00

2,500 2,220.00

400 410.00

10,000 23,560.00

832,000 1,422,474.70

300,000 571,634.27      ดอกเบีย้ 271,634.27 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 590,474.70 0

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

      ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 10.00 0

      ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 13,560.00 0

      ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน -1,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -280.00 0

      ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารใน

ครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร
-8,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย -5,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ -300.00 0

      ค่าปรับอื่น ๆ -4,440.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายหอพัก 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 38,695.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปีรายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

300,000 571,634.27

0 44.68

5,000 0.00

55,000 37,120.00

60,000 37,164.68

10,000 1,155.00

10,000 1,155.00

1,000,000 872,862.45

9,500,000 8,326,433.23

4,000,000 3,658,998.66

400,000 316,964.27

0 0.00

5,700,000 5,689,225.96

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0

      ภาษียาสูบ 0.00 0

      อากรประมง 0.00 0

      ภาษีสรรพสามิต -10,774.04 0

      ภาษีการพนัน 0.00 0

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ -83,035.73 0

      ภาษีสุรา 0.00 0

      ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ -1,173,566.77 0

      ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ -341,001.34 0

หมวดภาษีจัดสรร

      ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ -127,137.55 0

      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน -8,845.00 0

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน -8,845.00 0

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด -22,835.32 0

หมวดรายไดจ้ากทุน

      ค่าขายแบบแปลน -5,000.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ -17,880.00 0

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

      เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 44.68 0

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 271,634.27 0
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ยอดประมาณการเดมิ รับจริงระหว่างปีรายการ รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

50,000 42,870.73

50,000 53,406.16

0 0.00

4,200,000 8,419,684.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

24,900,000 27,380,445.46

0 0.00

35,000,000 36,967,982.00

35,000,000 36,967,982.00

63,000,000 67,447,695.88

      เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับ อปท.ทีม่ีการบริหารจัดการทีดี่ 0.00 0

รวมทุกหมวด 4,447,695.88         4,440,000.00

      เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่าย

โอนเลือกท า
1,967,982.00          1,967,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร 2,480,445.46         2,473,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

1,967,982.00         1,967,000.00

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 4,219,684.00 2,473,000.00

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 3,406.16 0

      เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ -7,129.27 0



 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   4,440,000  บาท  แยกเป็น  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดภาษีจัดสรร รวม       2,473,000.00 บาท 

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน       2,473,000.00 บาท 

       ได้รับการจัดสรรรายไดเ้พ่ิมขึ้น   

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม     1,967,000.00 บาท 

    เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน      1,967,000.00 บาท 

         ได้รับการอุดหนุนเพ่ิมข้ึน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
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ยอดประมาณการเดมิ

0

0

0

0

0

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานเคหะและชมุชน

แผนงานการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
อ าเภอ สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน 

(ขนาด 20,000 บีทีย)ู

0 61,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 61,200

รวมงบลงทุน 0 61,200

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 61,200

รวมแผนงานการศึกษา 0 61,200
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ยอดประมาณการเดมิรายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 7 0 120,600

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 7 0 61,700

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 6 0 136,900

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 6 0 98,200

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 3 0 119,900

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 6 0 134,400

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 3 0 195,900

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 3 0 74,700

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 2 0 74,700

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 2 0 32,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 13 0 118,400

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 2 0 125,500

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 11 0 122,700

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 11 0 91,300

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 1 0 100,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 1 0 136,900

ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที ่ 11 0 359,000

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน 0 307,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่12 0 490,000

ก่อสร้างโรงกรองก าจัดสนิมเหล็ก ระบบประปา  หมู่ที ่ 4 0 391,400
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ยอดประมาณการเดมิรายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000

560,000

860,000

860,000

860,000รวมงบกลาง 575,364 56,500

รวมงบกลาง 575,364 56,500

รวมงบกลาง 575,364 56,500

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 532,282 49,500

ส ารองจ่าย 43,082 7,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 0 4,322,300

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0 4,322,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 4,322,300

โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที ่ 8 0 76,000

รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0 4,322,300

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (แห่งใหม)่  หมู่ที ่ 13 0 350,000

โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที ่ 6 0 179,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8 0 24,400

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเมรุ หมู่ที ่ 10 0 141,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8 0 123,800

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8 0 136,900
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ยอดประมาณการเดมิรายการ รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

860,000

860,000รวมทุกแผนงาน 575,364 4,440,000

รวมแผนงานงบกลาง 575,364 56,500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    4,440,000  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 61,200 บาท 

  งบลงทุน รวม 61,200 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 61,200 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน    

  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมคา่ติดตั้ง) แบบแขวน (ขนาด 20,000 บีทีย)ู รวม 61,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้งานโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด 20,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559   
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2563  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  36  ล าดับที่  19  
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่  6  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
-  หน่วยงานรับผิดชอบ  กองการศึกษา 

 
 
 
    

 

 



17 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  รวม 4,322,300   บาท 

  งบลงทุน รวม 4,322,300   บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,322,300   บาท 

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1   จ านวน 136,900 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวจุฑามาศ  กันทะมัง  หมู่ที่ 1 บ้าน
แม่แฝก  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด   
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  240.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 
0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์    แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  1   จ านวน 100,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงค์  เขื่อนเพชร  ถึงบ้านนายเจริญ  
ดาววี  หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  175.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 3  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2   จ านวน 125,500 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1  หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  73.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  219.00    
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2   จ านวน 74,700 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3  หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  37.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  129.50   
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 6  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2   จ านวน 32,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 7  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3  จ านวน 74,700 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโสภณ  หมู่ที่  3  บ้านเจดีย์แม่ครัว  ต าบล     
แม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
129.50   ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 8  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3   จ านวน 119,900 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ปุ๊ด  โพธิ  เชื่อมถนนใหญ่ – ล าเหมือง
ซอย 5  หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว 60.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 9  สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3  จ านวน 195,900 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายเกษม  วงค์จันทร์ตา  หมู่ที่  3  บ้าน
เจดีย์แม่ครัว  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  115.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  345.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
0.00 – 0.30  เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 10 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างโรงกรองก าจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่  4  จ านวน 391,400 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างโรงกรอง
ก าจัดสนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่  4 บ้านขัวมุง  ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด  2.50  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
ตอนล่างเป็นถังน้ าใส  14.00  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตาม
แบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 14 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  จ านวน 134,400 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญทา อ านา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์  
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ช่วงที่  1  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  70.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่  2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  10.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  235.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 
0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 22 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6   จ านวน 136,900 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอินสอน  โปธาเจริญ  หมู่ที่ 6 บ้าน   
แพะเจดีย์ ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 23 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  จ านวน 98,200 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สันติสุข  ซอย 6  (เชื่อมสะพานไม้ ขัวขี้เสียดเข้า
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  67.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  167.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 24 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  6  จ านวน 179,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน     

โอเวอร์เลย์  ซอยบ้านนายทา  เชิงค้า  หมู่ที่  6  บ้านแพะเจดีย์  ต าบล  
แม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
600.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกอง
ช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 25 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7   จ านวน 61,700 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  4/1  หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 27 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7  จ านวน 120,600 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน  ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 26 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8   จ านวน 123,800 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัญ  ศรีวิไล  หมู่ที่ 8  บ้านแพะห้วยบง  
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  
ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 30 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8  จ านวน 136,900 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายสุวรรณ  สมแก้ว  หมู่ที่  8  บ้าน     
แพะห้วยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่   
ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 32 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8   จ านวน 24,400 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  2  บริเวณซอยบ้านนางสาวิตรี  รัตนชัยกุล  
หมู่ที่  8  บ้านแพะห้วยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 13.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 33 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่  8  จ านวน 76,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน     
โอเวอร์เลย์  จากสะพานชลประทานถึงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  
บ้านแพะห้วยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลน
ที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 31 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่  10  จ านวน 141,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุง     
เมรุฌาปนสถาน  หมู่ที่  10  บ้านแพะแม่แฝกใหม่  ต าบลแม่แฝกใหม่  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลน
ที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 35 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11  จ านวน 91,300 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร บุญแล หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา  
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ช่วงที่  1  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่  2  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  13.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 158.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 37 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11   จ านวน 122,700 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนายกระจ่าง  วงค์ปั๋น  ถึงบ้านนางณัฐชพร  
ปุกมณ ี หมู่ที่  11  บ้านเจดีย์พัฒนา  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 72.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 38 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่ที่  11  จ านวน 359,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างหอถังสูง
ระบบประปา  หมู่ที่  11  บ้านเจดีย์พัฒนา  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ 
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นระบบประปาหมู่บ้าน  แบบหอถังสูง  
ขนาด  5,000  ลิตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 39 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  12  จ านวน 490,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นระบบประปาหมู่บ้าน  แบบหอถังสูง  ขนาด  
5,000  ลิตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 45 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  13  จ านวน 118,400 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  10  หมู่ที่  13  บ้านพระธาตุเจดีย์  ต าบล    
แม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210.00 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 46 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  

   

 

   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่)  หมู่ที่  13   จ านวน 350,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (แห่งใหม่) หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ต าบลแม่แฝกใหม่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการก่อสร้างโรงกรองก าจัดสนิม
เหล็กระบบประปา ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด  ทั้งนี้  
เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 
111 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
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   โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน   จ านวน 307,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารเรียน  คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด  ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ก าหนด   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 47 สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ข้อที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 56,500 บาท 

  งบกลาง รวม 56,500 บาท 

  งบกลาง รวม 56,500 บาท 

  ส ารองจ่าย จ านวน 7,000   บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเป็น
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้   เช่น การ
ป้องกันและแก้ไข  ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  ฯลฯ หรือกรณีที่
มีความจ าเป็นต้องจ่าย  นอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพ่ือ
ป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีที่มี
หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น    
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองของราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปจัจุบัน 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563    

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 49,500   บาท 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 49,500   บาท 

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 49,500   บาท 

   

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ค่าบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการพนักงานเทศบาลที่
เกษียณอายุ  หรือลาออกจาก การปฏิบัติราชการตามระเบียบที่ก าหนด
ไว้  จ านวนเงินส่งสมทบค านวณจาก ประมาณการรายรับตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยไม่น ารายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ  ใน
อัตราร้อยละ  2      



32 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2500 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/         
ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพ่ือส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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แผนงาน

การศึกษา

แผนงานเคหะ

และชมุชน
รวม

49,500

7,000

61,200 61,200

490,000 490,000

391,400 391,400

359,000 359,000

307,000 307,000

236,900 236,900

214,000 214,000

118,400 118,400

232,200 232,200

390,500 390,500

369,500 369,500

182,300 182,300

285,100 285,100

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 49,500

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบแขวน 

(ขนำด 20,000 บีทีย)ู

งบกลาง

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิ่งก่อสร้าง

ส ำรองจ่ำย 7,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที ่12

งบกลาง

ก่อสร้ำงโรงกรองก ำจัดสนิมเหล็ก ระบบประปำ  หมู่ที ่ 4

ก่อสร้ำงหอถังสูงระบบประปำ หมู่ที ่ 11

โครงกำรปรับปรุง/ต่อเติมอำคำรเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 11

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 13

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 3

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 6

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 7

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8

งบ/  หมวด/  ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
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34แผนงาน

การศึกษา

แผนงานเคหะ

และชมุชน
รวมงบ/  หมวด/  ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

141,000 141,000

350,000 350,000

179,000 179,000

76,000 76,000

61,200 4,322,300 4,440,000

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและ

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเมรุ หมู่ที ่ 10

รวม 49,300

ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  (แห่งใหม)่  หมู่ที ่ 13

โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที ่ 6

โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที ่ 8
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