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บทน ำ 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล               . 

  ตามที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  และประกาศใช้แล้วนั้น   

  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาส าเร็จลุล่วง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  27   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน  อันจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1)    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว  พิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอน
ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์                

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  2.  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3.  เพ่ือประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
  4.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

3.  ขั้นตอนและกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน             

     ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน  เช่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่  โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผน   
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
     ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ส่วนท่ี  1 
 



 
 

2 

 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

     ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563  แล้วประกาศใช้  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาในการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน             

       1.  เป็นแผนการด าเนินงาน  (Action  Plan)  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  
งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  2.  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล  เพ่ือ
ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  3.  แผนงานและโครงการ  สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก     
มากยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
 

บัญชีสรุป  โครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที ่1) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 
ต าบลแมแ่ฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 45 63.38 10,162,200.00 67.01 กองช่าง

รวม 45 63.38 10,162,200.00 67.01

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 15.49 1,521,940.00 10.04 ส านักปลัด, กองคลัง

     7.2  แผนงานการรักษาการรักษาความสงบภายใน 2 2.82 13,500.00 0.09 งาน ปภ. ส านักปลัด

     7.3  แผนงานการศึกษา 1 1.41 61,200.00 0.40 กองการศึกษา

     7.4  แผนงานสาธารณสุข 2 2.82 64,000.00 0.42 กองสาธารณสุขฯ

     7.4  แผนงานเคหะและชุมชน 10 14.08 3,342,800.00 22.04 กองช่าง

รวม 26 36.62 5,003,440.00 32.99

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 01
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

45 63.38 10,162,200.00 67.01 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

26 36.62 5,003,440.00 32.99 ส านักปลัด,  กองคลัง,  
กองการศึกษา,  กอง

สาธารณสุขฯ, กองช่าง

รวม 71 100.00 15,165,640.00 100.00

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ  ผด. 1แบบ  ผด. 1
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รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม   

แผนด าเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที ่1) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 
ต าบลแมแ่ฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนางสาวจุฑามาศ  กัน

ทะมัง  หมู่ที่ 1 บา้นแม่แฝก  ต าบลแม่

แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาด   ผิวจราจรกวา้ง  3.00

  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา  0.15 

 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  240.00  

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

136,900 หมู่ที่  1 กองช่าง

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายสงค์  เขื่อนเพชร  

ถึงบา้นนายเจริญ  ดาวว ี หมู่ที่ 1 บา้น

แม่แฝก ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  50.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อย

กวา่  175.00  ตารางเมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

100,000 หมู่ที่  1 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 3/1  หมู่ที่ 2 บา้นสบแฝก 

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.00  เมตร  ยาว  73.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  219.00  

  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

125,500 หมู่ที่  2 กองช่าง

7



8

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 7/3  หมู่ที่ 2 บา้นสบแฝก 

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.50  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา  

0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  129.50  

 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

74,700 หมู่ที่  2 กองช่าง

8



9

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  2

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 8  หมู่ที่ 2 บา้นสบแฝก 

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.00  เมตร  ยาว 17.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 51.00 

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

32,000 หมู่ที่  2 กองช่าง

9



10

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยโสภณ  หมู่ที่  3  บา้นเจดีย์

แม่ครัว  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  37.00  

เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อย

กวา่  129.50   ตารางเมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

74,700 หมู่ที่  3 กองช่าง
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11

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นแม่ปุ๊ด  โพธ ิ เชื่อมถนน

ใหญ่ – ล าเหมืองซอย 5  หมู่ที่ 3 บา้น

เจดีย์แม่ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ

สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว 60.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

210.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

119,900 หมู่ที่  3 กองช่าง
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12

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนายเกษม  วงค์จันทร์ตา

  หมู่ที่  3  บา้นเจดีย์แม่ครัว  ต าบลแม่

แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  

เมตร  ยาว  115.00  เมตร  หนา  0.15 

 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  345.00  

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตรรายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

195,900 หมู่ที่  3 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

9 โครงการก่อสร้างโรงกรองก าจัด

สนิมเหล็กระบบประปา หมู่ที่  4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างโรงกรองก าจัดสนิม

เหล็กระบบประปา หมู่ที่  4 บา้นขัวมุง  

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาด  2.50  ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง  ตอนล่างเปน็ถังน้ าใส  

14.00  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

391,400 หมู่ที่  4 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายบญุทา อ านา หมู่ที่ 6

 บา้นแพะเจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ช่วงที่

  1  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  

ยาว  70.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 

ช่วงที่  2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  2.50  

เมตร  ยาว  10.00  เมตร  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  235.00  

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

134,400 หมู่ที่  6 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายอินสอน  โปธาเจริญ 

 หมู่ที่ 6 บา้น   แพะเจดีย์ ต าบลแม่แฝก

ใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว

 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 240.00 ตารางเมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

136,900 หมู่ที่  6 กองช่าง

15



16

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สันติสุข  ซอย 6  (เชื่อมสะพานไม้

 ขัวขี้เสียดเข้าหมู่บา้น) หมู่ที่ 6 บา้นแพะ

เจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  67.00  

เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

 167.50  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

98,200 หมู่ที่  6 กองช่าง

16



17

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

13 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ 

หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์  

ซอยบา้นนายทา  เชิงค้า  หมู่ที่  6  บา้น

แพะเจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ

สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  150.00 

 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

 600.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

179,000 หมู่ที่  6 กองช่าง

17
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย  4/1  หมู่ที่ 7 บา้นวงัขุมเงิน

 ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.00  เมตร  ยาว 35.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 105.00 

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.30  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

61,700 หมู่ที่  7 กองช่าง

18
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บา้นวงัขุมเงิน  

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.00  เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 210.00 

ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนกองช่างเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

120,600 หมู่ที่  7 กองช่าง

19
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายจรัญ  ศรีวไิล  หมู่ที่ 

8  บา้นแพะหว้ยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

 อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 

72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 216.00 ตารางเมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

123,800 หมู่ที่  8 กองช่าง

20



21

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนายสุวรรณ  สมแก้ว  

หมู่ที่  8  บา้นแพะหว้ยบง  ต าบลแม่

แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  

เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พื้นที่   ไม่น้อยกวา่ 240.00 ตารางเมตร

  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 0.30  

เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

136,900 หมู่ที่  8 กองช่าง

21



22

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย  2  บริเวณซอยบา้นนาง

สาวติรี  รัตนชัยกุล  หมู่ที่  8  บา้นแพะ

หว้ยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 13.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่  ไม่น้อย

กวา่ 39.00 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง  0.00 – 0.30  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

24,400 หมู่ที่  8 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

19 โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ 

หมู่ที่  8

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์  

จากสะพานชลประทานถึงซุ้มประตู

ทางเข้าหมู่บา้น  หมู่ที่  8  บา้นแพะ

หว้ยบง  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว 50.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

250.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

76,000 หมู่ที่  8 กองช่าง
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24

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

20 โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน

 หมู่ที่  10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถาน  

หมู่ที่  10  บา้นแพะแม่แฝกใหม่  ต าบล

แม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัวก าหนด

141,000 หมู่ที่  10 กองช่าง

24



25

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายมิตร บญุแล หมู่ที่ 11

 บา้นเจดีย์พฒันา  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ช่วงที่

  1  ขนาด ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร 

 ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง

ที่  2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  2.50  เมตร

  ยาว  13.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 158.50 ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

91,300 หมู่ที่  11 กองช่าง

25



26

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนายกระจ่าง  วงค์ปั๋น  

ถึงบา้นนางณัฐชพร  ปกุมณี  หมู่ที่  11 

 บา้นเจดีย์พฒันา  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 

72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 216.00 ตารางเมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

122,700 หมู่ที่  11 กองช่าง

26



27

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

23 โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบ

ประปา หมู่ที่  11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบ

ประปา  หมู่ที่  11  บา้นเจดีย์พฒันา  

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ สันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  โดยเปน็ระบบประปา

หมู่บา้น  แบบหอถังสูง  ขนาด  5,000  

ลิตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

359,000 หมู่ที่  11 กองช่าง

27



28

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

24 โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ที่  12

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ที่ 12 บา้นปา่ปอ๋ ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  โดยเปน็ระบบประปาหมู่บา้น 

 แบบหอถังสูง  ขนาด  5,000  ลิตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

490,000 หมู่ที่  12 กองช่าง
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29

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่  13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอย  10  หมู่ที่  13  บา้นพระ

ธาตุเจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว 70.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

210.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

118,400 หมู่ที่  13 กองช่าง

29



30

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น (แหง่ใหม่)  หมู่ที่  13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น (แหง่ใหม่) หมู่ที่ 13 บา้นพระ

ธาตุเจดีย์ ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่ โดยการก่อสร้าง

โรงกรองก าจัดสนิมเหล็กระบบประปา 

ขนาด 2.50 ลูกบาศก์เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

350,000 หมู่ที่  13 กองช่าง

30



31

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

27 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

เรียน คสล. 3 ชั้น 12 หอ้งเรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร

เรียน  คสล. 3 ชั้น 12 หอ้งเรียน  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

307,000 หมู่ที่  1 กองช่าง
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32

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บา้นแม่แฝก  หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยสถานธรรมมูลนิธพิระบรม

ธาตุดอยสุเทพ  บา้นแม่แฝก หมู่ที่ 1 

ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

4.00  เมตร  ยาว  143.00  เมตร หนา 

0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  

572.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง  0.00 – 0.030  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

318,800 หมู่ที่  1 กองช่าง
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33

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายสมศักด์ิ ค่วยเทศ - 

บา้นนายปั๋น ทาวอ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  

เมตร  ยาว  99.00  เมตร  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  396.00  ตาราง

เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 

0.030  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

220,600 หมู่ที่  4 กองช่าง

33



34

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแทง้ค์น้ าบา้นดอนบริเวณ

บา้นนายกิจจา ธงทองหมู่ที่ 4 ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  

เมตร  ยาว  128.00  เมตร  หนา  0.15 

 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  512.00  

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.030  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

284,900 หมู่ที่  4 กองช่าง

34



35

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นโต้งพฒันา  หมู่ที่ 5 

ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.50  เมตร  ยาว  129.00 เมตร  หนา 

 0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  451.50 

 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.030  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

253,000 หมู่ที่  5 กองช่าง
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36

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยบา้นนายจันทร์ทพิย์  นามวงศ์

  หมู่ที่ 5 ต าบล แม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  160.00 เมตร 

 หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  

560.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง  0.00 – 0.030  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

313,500 หมู่ที่  5 กองช่าง

36



37

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนางจิราพร  ยงฤทธิ ์ 

หมู่ที่  5  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  110.00 เมตร 

 หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  

440.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง  0.00 – 0.030  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

245,700 หมู่ที่  5 กองช่าง

37



38

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนายจิตตเส็น  แก้วค า  

หมู่ที่  10  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  162.00 เมตร 

 หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  

648.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง  0.00 – 0.030  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

359,800 หมู่ที่  10 กองช่าง

38



39

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนายสุข  ทองวลิาศ – 

บา้นนายปนั จุ่มแก้วหมู่ที่  10  ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  

เมตร  ยาว  100.00 เมตร  หนา  0.15  

เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  400.00  ตาราง

เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 – 

0.030  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

223,700 หมู่ที่  10 กองช่าง
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40

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยบา้นนางสาวรุ่งดาว  หนิแสง

 - บา้นนางวริษรา  ดีวงศ์มาส  หมู่ที่  11

  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.50  เมตร  ยาว  98.00 เมตร  หนา  

0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 343.00  

ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.030  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

201,200 หมู่ที่  11 กองช่าง

40



41

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก   ซอย 3  หน้าศาลาเอนกประสงค์

  –  ฟาร์มไก่  บา้นเจดีย์เจริญ  หมู่ที่ 14

  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

3.00  เมตร  ยาว  257.00 เมตร  หนา 

 0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 771.00 

 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

0.00 – 0.030  เมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

433,700 หมู่ที่  14 กองช่าง

41



42

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

38 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  ซอย 6 

หมู่ที่ 2  ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  209.00 เมตร 

 หนา  0.05  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

836.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

258,000 หมู่ที่  2 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

39 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  ซอยนาย

ศรีนวล  ไชยลังกา หมู่ที่ 7  ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  

เมตร  ยาว  250.00 เมตร  หนา  0.05  

เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,000.00  

ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

309,000 หมู่ที่  7 กองช่าง
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44

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

40 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  สายใต้

จากสามแยกบา้นนางเลา  ถึงบา้นนาย

สุวรรณ  สมแก้ว หมู่ที่ 8  ต าบลแม่แฝก

ใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.50  เมตร  ยาว 

 219.00 เมตร  หนา  0.05  เมตร  พื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 766.50  ตารางเมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

239,000 หมู่ที่  8 กองช่าง
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45

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

41 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  ซอยทาง

ไปศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  

เมตร  ยาว  400.00 เมตร  หนา  0.05  

เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,600.00  

ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

495,000 หมู่ที่  9 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

42 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  ซอยแยก

ศาลาเอนกประสงค์ไปทางแยกสายใต้

หมู่บา้น  (ผ่านบา้นนายกิตติพงษ ์ คุณ

นา) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ

สันทราย จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิว

จราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  400.00 

เมตร  หนา  0.05  เมตร  พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 1,600.00  ตารางเมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

495,000 หมู่ที่  12 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

43 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 13 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการโอเวอร์เลย์ถนน  ซอยบา้น

นายอ านาจ  จันทร์ตา  ถึงบา้นนางวนัดี 

 แสงอินทร์  หมู่ที่ 13 ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว 

 350.00 เมตร  หนา  0.05  เมตร  พื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 1,400.00  ตารางเมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

433,000 หมู่ที่  13 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

44 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง 

หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนน 

สายทางซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น  หมู่ที่ 

4 ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ก าแพงกันดินลึกเฉล่ีย 

 0.90  -  1.20  เมตร  ยาว 60.00 เมตร

  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

256,000 หมู่ที่  4 กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต รอบสนาม

กีฬาประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่

 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีต  รอบสนามกีฬา

ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่  หมู่ที่ 1  

ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  

4.00  เมตร  ยาว  240.00 เมตร  หนา 

 0.05  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 960.00 

 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

500,000 หมู่ที่  1 กองช่าง

รวม 10,162,200
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50

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  

เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับใช้งานในหอ้งท างานผู้บริหาร  

(นายกเทศมนตรี)  โดยเปน็เคร่ืองปรับ 

อากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)

 แบบแขวน (ขนาด 36,000 บทียีู) 

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาและคุณลักษณะ

ของครุภณัฑ์เปน็ไปตามบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

47,000 เทศบาล ส านักปลัด

2 เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  

เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับใช้งานในหอ้งท างานประธานสภา

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยเปน็

เคร่ือง ปรับอากาศแบบแยกส่วน  (ราคา

รวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน (ขนาด 32,000

 บทียีู) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์เปน็ไปตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

42,300 เทศบาล ส านักปลัด

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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51

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

3 เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  2  

เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใช้งานใน

หอ้งท างานของส านักปลัด  เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยเปน็

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา

รวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน (ขนาด 20,000

 บทียีู) จ านวน  2  เคร่ือง  ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์เปน็ไปตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

61,200 เทศบาล ส านักปลัด

4 เก้าอี้  (จัดเล้ียงขาชุบบหุนังเทยีม) 

 จ านวน  100  ตัว

จัดซ้ือเก้าอี้ (จัดเล้ียงขาชุบบหุนังเทยีม) 

จ านวน 100 ตัว เพื่อใช้ในหอ้งประชุม

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยจัดหา

ตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

49,000 เทศบาล ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

5 พดัลมไอเย็น  แรงลมขนาดไม่น้อย

กวา่ 9,000  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

  จ านวน  8  เคร่ือง

จัดซ้ือพดัลมไอเย็น  แรงลมขนาดไม่น้อย

กวา่  9,000  ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  

จ านวน  8  เคร่ือง  โดยจัดหาตามราคา

ในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

200,000 เทศบาล ส านักปลัด

6 รถบรรทกุ (ดีเซล)  จ านวน  1  คัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ  (ดีเซล) 

 จ านวน  1 คัน  ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400  ซีซี  หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่  110 กิ 

โลวตัต์  ขับเคล่ือน  4  ล้อ  แบบดับเบิ้ล

แค็บ  ส าหรับใช้งานของเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  ราคาและคุณลักษณะของ

ครุภณัฑ์เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

1,025,000 เทศบาล ส านักปลัด
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

7 รถจักรยานยนต์  จ านวน  1  คัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์  

ส าหรับใช้งานของส านักปลัดเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยเปน็

รถจักรยานยนต์  ขนาดไม่น้อยกวา่  110

 ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน  

ราคาและคุณลักษณะของครุภณัฑ์

เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ของส านักงบประมาณ

44,800 เทศบาล ส านักปลัด

53



54

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

8 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์

(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 

เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ Multifunction  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 

ส าหรับใช้งานของส านักปลัด เทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว  ราคาและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ดังกล่าว  

เปน็ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบบัเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12 

พฤษภาคม 2563  รายการที่  50

7,500 เทศบาล ส านักปลัด

รวม 1,476,800
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  

เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับใช้งานใน

หอ้งท างานของผู้อ านวยการกองคลังโดย

เปน็เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 

(ระบบ Inverter) ราคารวมค่าติดต้ัง 

ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง 

ราคาและคุณลักษณะของครุภณัฑ์

เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ของส านักงบประมาณ

24,200 เทศบาล กองคลัง

2 เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  6  ตัว จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  6  ตัว  

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการ

ประชาชนและรับรองผู้มาติดต่อราชการ 

 โดยจัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น  

เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

8,340 เทศบาล กองคลัง

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

3 เก้าอี้แถว  2  ที่นั่ง  จ านวน  3  ตัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แถว  2  ที่นั่ง 

 จ านวน  3  ตัว  เโดยจัดหาตามราคาใน

ทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

12,600 เทศบาล กองคลัง

รวม 45,140
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เล่ือยยนต์  จ านวน  1  เคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์  จ านวน 

 1  เคร่ือง  โดยมีขนาดเคร่ืองยนต์ขนาด

 2 จังหวะ  ขนาดบาร์ไม่น้อยกวา่ 11.5 

นิ้ว  ก าลังแรงม้าไม่น้อยกวา่ 0.74  เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ

ประชาชนของงานปอ้งกันภยัฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภยั  เทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์ดังกล่าวจัดหา

ตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

4,600 เทศบาล ส านักปลัด (ปภ.)

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้  จ านวน  1  

เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 

 จ านวน  1  เคร่ือง  ขนาดแรงดันไฟฟา้

ไม่น้อยกวา่ 220 v ความถี่สูงสุด 50 HZ 

 ก าลังขับไม่น้อยกวา่ 2.5KW   ก าลัง

สูงสุดไม่น้อยกวา่ 2.8KW  มีPower 

Factor ไม่น้อยกวา่  1.0  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน

ของงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภยั  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะของ

ครุภณัฑ์ดังกล่าวจัดหาตามราคาใน

ทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

8,900 เทศบาล ส านักปลัด (ปภ.)

รวม 13,500
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน 

(ขนาด 20,000 บทียีู)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับใช้งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวและโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดย

เปน็เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน  ขนาด 

20,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง ราคา

และคุณลักษณะของครุภณัฑ์เปน็ไปตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

61,200 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 61,200

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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60

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองรับส่งวทิยุ  ระบบ  VHF/FM

  ชนิดมือถือ  ขนาด  5 วตัต์  

จ านวน  3  เคร่ือง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ 

ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ 

จ านวน 3 เคร่ือง  ประกอบด้วย  

ตัวเคร่ือง  แทน่ชาร์ท  แบตเตอร่ี 1 ก้อน

  เสายาง  และเหล็กพบั  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการใหบ้ริการสาธารณะ

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์เปน็ไปตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

36,000

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

60



61

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

2 เคร่ืองรับส่งวทิยุ  ระบบ  VHF/FM

  ชนิดประจ าที่  ขนาด  10 วตัต์  

จ านวน  1  เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM 

ชนิดมือถือ 10 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง  

ประกอบด้วย  ตัวเคร่ือง  เพาเวอร์ซัพ

พลาย  และไมโครโฟน  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการใหบ้ริการสาธารณะ

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์เปน็ไปตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

28,000

รวม 64,000
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  1  ตัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 

จ านวน 1 ตัว ส าหรับใช้งานกองช่าง 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคา

และคุณลักษณะของครุภณัฑ์ดังกล่าว

จัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มี

ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ

ส านักงบประมาณ

3,500 เทศบาล กองช่าง

2 พดัลมอุตสาหกรรม  2  ใบพดั  

แบบติดผนัง  ขนาด  30  นิ้ว  

จ านวน  14  เคร่ือง

จัดซ้ือพดัลม  แบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว

 จ านวน 14 เคร่ือง  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพการบริการประชาชนของ

อาคารโดมเอนกประสงค์  โดยจัดหา

ตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มีใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

54,000 เทศบาล กองช่าง

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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63

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

3 รถบรรทกุติดต้ังกระเช้าซ่อมไฟฟา้ 

 จ านวน  1  คัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุติดต้ัง

กระเช้าซ่อมไฟฟา้  จ านวน  1  คัน  เพื่อ

ใช้ในภารกิจของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว  โดยรถบรรทกุติดต้ังกระเช้าซ่อม

ไฟฟา้มีความสูงไม่น้อยกวา่ 12 เมตร 

เคร่ืองยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้า 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 2,900 

ซีซี จัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น เนื่องจาก

ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ

ส านักงบประมาณ

2,700,000 เทศบาล กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

4 เวทสี าเร็จรูป  ยกพื้นสูง  แบบ

แยกประกอบ  จ านวน  64  ชุด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเวทสี าเร็จรูป  ยก

พื้นสูง  แบบแยกประกอบ  จ านวน  64 

 ชุด  ส าหรับใช้ในอาคารโดม

เอนกประสงค์  จ านวน  64  ชุด  เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน

ของอาคารโดมเอนกประสงค์  โดย

จัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจากไม่มี

ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ

ส านักงบประมาณ

500,000 เทศบาล กองช่าง

5 เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 

 1  ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับ

ใช้ในอาคารโดมเอนกประสงค์จ านวน  1 

 ชุด  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการ

ประชาชนของอาคารโดมเอนกประสงค์  

โดยจัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น  เนื่องจาก

ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ

ส านักงบประมาณ

24,000 เทศบาล กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

6 ล้อวดัระยะทาง  จ านวน  1  อัน จัดซ้ือล้อวดัระยะทาง  จ านวน  1  อัน  

ส าหรับใช้งานกองช่าง  เทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคาและ

คุณลักษณะของครุภณัฑ์ดังกล่าวจัดหา

ตามราคาในทอ้งถิ่น เนื่องจากไม่มีใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก

งบประมาณ

15,000 เทศบาล กองช่าง

7 เทปวดัระยะทาง  จ านวน  1  อัน จัดซ้ือเทปวดัระยะทาง  ขนาด 50 เมตร 

 จ านวน  1  อัน  ส าหรับใช้งานกองช่าง  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ทั้งนี้  ราคา

และคุณลักษณะของครุภณัฑ์ดังกล่าว

จัดหาตามราคาในทอ้งถิ่น เนื่องจากไม่มี

ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ

ส านักงบประมาณ

7,000 เทศบาล กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

8 ไม้สต๊าฟ  จ านวน  1  อัน จัดซ้ือไม้สต๊าฟ  จ านวน  1  อัน  ส าหรับ

ใช้งานกองช่าง  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว  ทั้งนี้  ราคาและคุณลักษณะของ

ครุภณัฑ์ดังกล่าวจัดหาตามราคาใน

ทอ้งถิ่น เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

3,000 เทศบาล กองช่าง

9 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สาหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน  1  

เคร่ือง  ส าหรับใช้งานกองช่าง  เราคา

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ดังกล่าว

  เปน็ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบบัเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที่ 12 

พฤษภาคม 2563  รายการที่  8

30,000 เทศบาล กองช่าง

66



67

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

10 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด

หมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3  จ านวน  1  เคร่ือง  ส าหรับ

ใช้งานกองช่าง  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว  ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์ดังกล่าว  เปน็ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม  ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563  

รายการที่  43

6,300 เทศบาล กองช่าง

รวม 3,342,800
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