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เหตุผลความจ าเป็น 
 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มี เหตุผลความจ าเป็นต้อง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2566-2570)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ในท้องถิ่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4 1,652,000 - - - - - - - - 4 1,652,000

รวม 4 1,652,000 - - - - - - - - 4 1,652,000

รวมทัง้สิน้

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2/2565

เทศบำลต ำบลเจดยีแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

แบบ ผ. 01

2



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

3 
 

แบบ  ผ. 02 

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารปรัมพิธี 
สนามกีฬาประจ าต าบลแม่แฝก
ใหม่ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารปรัม
พิธีให้มีมาตรฐานและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

ก่อสร้างอาคารปรัมพิธี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.80 
ตารางเมตร สูง 5.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่าง 

632,000 - - - - อาคารปรมัพิธี 
สนามกีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม่  
จ านวน 1 แห่ง 

อาคารปรมัพิธีมี
มาตรฐานและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตรอบสนามกีฬาประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน
อย่างสะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรอบสนามกีฬา
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 
ขนาดกว้าง  4  เมตร 
ยาว 322 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,288 ตารางเมตร 

927,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนสามารถ
ใช้ถนนอย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

4 
 

แบบ  ผ. 02 

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมารื้อถอนระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2   
บ้านสบแฝก 
 

เพื่อท าการรื้อถอนระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านสบแฝก 
 

รื้อถอนระบบประปา
หมู่บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 
รวมค่ารื้อถอนและขนย้าย
หอถังสูงพร้อมถังพักน้ า  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างก าหนด 

53,000 - - - - รื้อถอนระบบประปา 
หมู่บ้านอย่าง
เรียบร้อย 

ระบบประปาหมูบ่้าน 
ได้รับการรื้อถอน
เรียบร้อย 

กองช่าง 

4 โครงการจ้างท าเสาธงชาติ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  
 

เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติ 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว  

ก่อสร้างเสาธงชาติสูง 9.00 
เมตร พร้อมฐานเสาธงชาติ  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างก าหนด 

40,000 - - - - เสาธงชาติโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

มเีสาธงชาติที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสม 

กองช่าง 

รวม   4  โครงการ - - 1,652,000 - - - - - - - 



 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

5 

 

แบบ  ผ. 02/2 

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
สามัคคเีพื่อชุมชน  
บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬาใหม้ี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับบริการแกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชน มาใช้ใน
การออกก าลังกาย  
จัดกิจกรรมกีฬาตา่งๆ 

ก่อสร้างลานกีฬาสามคัคี
เพื่อชุมชน  
บ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ 8  
จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่าง 

500,000 500,000 - - - ร้อยละ80 ของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อสนามกีฬา 

มีลานกีฬาสามัคค ี
ที่มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับบริการแกเ่ด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
มาใช้ในการออก
ก าลังกายจัดกิจกรรม
กีฬาต่างๆ  

กองช่าง 

รวม   1  โครงการ - - 500,000 500,000 - - - - - - 



 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 

 
 
 



6 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง  
 

ดัดแปลงรถบรรทุกขยะของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว  จ านวน 1 คัน 
เป็นรถส าหรับใช้บรรทุก
อเนกประสงค์  
ทะเบียน  82-7213 เชียงใหม่  
เลขครภุัณฑ์ 011-22-0001   
รายละเอียดครุภณัฑ์ที่ขอดดัแปลง 
- รื้อถอนตู้บรรทุกขยะ  
- ประกอบติดตั้งกระบะแบบเทท้าย 
ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร เหล็กพ้ืน
กระบะหนา 4.50 มิลลิเมตร  
เหล็กฝาข้างหนา 3.00 มิลลิเมตร 
พร้อมระบบไฮดรอลิค 

382,000 382,000 - - - กองช่าง 

  
 
 
 
 
 



7 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง  
 

จัดหารถบรรทุกตดิตั้งกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
เครื่องยนตไ์ด้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี จ านวน 1 
คัน โดยจัดหาตามราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 
 
 
 

2,700,000 2,700,000 - - - กองช่าง 

 
 
 
 
 



8 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วยเก้าอี้รับแขกไม่น้อย
กว่า 3 ช้ิน พร้อมโต๊ะกลาง  
ส าหรับบริการประชาชน 
 

62,000 - - - - ส านักปลดั 
 

4 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สนาม จัดหาเต็นท์สนามขนาดใหญ ่
จ านวน  2  ชุด 
ส าหรับบริการประชาชน 
 

200,000 200,000 - - - กองช่าง 

    รวม 3,355,000 3,290,000 - - -  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
------------------------------ 

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)     
เพ่ิมเติม ครั้งที่  2/2565  ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวและประชาคมท้องถิ่น  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2565  และผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้อนุมัติ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565  เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  2/2565  ตามระเบียบฯ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    28     เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 

        สมเกียรติ  พรมเสน 
(นายสมเกียรติ  พรมเสน) 

                                นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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