
 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/
หน่วยงานผู้ใช้

งานไฟฟ้าถนน
คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้าง

สาธารณปูโภค

ขยายไหลท่างถนน

สายหลกับ้านม่วง

ชมุ ม.4

179,000.00                        -   179,000.00              178,500.00 500.00                   0.28
ฎีกา 15-16/2563 เบิกจา่ย

10 ตลุาคม2563    สง่มอบ 

18 ก.ย.62       (ม่วงชมุ ม.4)

งานไฟฟ้าถนน
คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้าง

สาธารณปูการ
ติดตัง้ป้ายบอกทาง

และป้ายจราจร
210,000.00                        -   210,000.00              191,000.00 19,000.00                   9.05

ฎีกา 408/2563 เบิกจา่ย 03

 กมุภาพนัธ์ 2563    สง่มอบ

 9 ม.ค.63       (ในต าบลแม่

แตง)

งานไฟฟ้าถนน
คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้าง

สาธารณปูโภค

ดาดล าเหมือง

สาธารณะ(หลงั

เทศบาล)  ม.3

234,000.00                        -   234,000.00              234,000.00 0.00                       -   
ฎีกา 45/2563 เบิกจา่ย 31 

ตลุาคม 2562   สง่มอบ 18 

ต.ค.62      (หลงัเทศบาล)

งานไฟฟ้าถนน
คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้าง

สาธารณปูโภค
ผิวถนนคอนกรีต ม.

1 ซอย 2
91,900.00                        -   91,900.00                91,000.00 900.00                   0.98

ฎีกา 16/2563 เบิกจา่ย 10 

ตลุาคม 2562   สง่มอบ 13 

ก.ย.62        (ทุง่หลวง ม.1)

งานไฟฟ้าถนน
คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้าง

สาธารณปูโภค
ผิวถนนคอนกรีต ม.

1 ซอย 6
32,900.00                        -   32,900.00                32,500.00 400.00                   1.22

ฎีกา 1229/2562 เบิกจา่ย 

30 กนัยายน 2562  สง่มอบ

 13 ก.ย.62    (ทุง่หลวง ม.1)

747,800.00 0.00 747,800.00           727,000.00           20,800.00                   2.78                          -   รวม

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (กันเงนิเบิกเหล่ือมปี 62)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/
หน่วยงานผู้ใช้

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิง่

สาธารณปูโภค

ถนน คสล.ทางขึน้

อ่างแม่กะ ม.5
299,000.00                        -   299,000.00              291,000.00 8,000.00                   2.68

ฎีกา 348/2563 เบิกจา่ย 9 

มกราคม 2563 สง่มอบ 2 

ม.ค. 63       (บ้านตีนธาต)ุ

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

ซอ่มแซมถนนสาย

ห้วยเฮีย้ ม.2
250,000.00                        -   250,000.00              236,000.00 14,000.00                   5.60

ฎีกา 349/2563 เบิกจา่ย 9 

มกราคม 2563  สง่มอบ 3 

ม.ค. 63      (บ้านหวัป่าห้า)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

ซอ่มแซมถนน

ภายในต าบล ทุง่

หลวง-หนองบวั

300,000.00                        -   300,000.00              291,000.00 9,000.00                   3.00

ฎีกา 511/2563 เบิกจา่ย 27

 กมุภาพนัธ์ 2563  สง่มอบ 

5 ก.พ. 63   (ทุง่หลวง-

หนองบวั)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

การศกึษา

คา่ทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์เป็น

ห้องสมดุ ICT

103,900.00                        -   103,900.00              103,000.00 900.00                   0.87
ฎีกา 725/2563 เบิกจา่ย 19

 พฤษภาคม 2563  สง่มอบ 

30 เม.ย. 63 (กองการศกึษา)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ทีด่ินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิง่

สาธารณปูโภค

วางทอ่ลอดระบาย

น า้ สนัปเูลย ม.6
138,000.00                        -   138,000.00                             -   138,000.00               100.00 ยกเลกิ

1,090,900.00 0.00 1,090,900.00 921,000.00 169,900.00                 15.57

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (จ่ายขาดเงนิสะสมปี 63)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

รวม

โครงการ



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/
หน่วยงานผู้ใช้

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิ่ง

สาธารณปูโภค

ก่อสร้างถนน คศล.

ขึน้อ่างห้วยแม่กะ 

ม.5

296,800.00                        -   296,800.00              287,000.00 9,800.00                   3.30
ฎีกา 491/2563 เบิกจา่ย 20

 กมุภาพนัธ์ 2563 สง่มอบ 7

 ก.พ. 63  (บ้านตีนธาต)ุ

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิ่ง

สาธารณปูโภค

ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์คอนกรีต เมือง

นิพพาน ม.7

295,000.00                        -   295,000.00              285,000.00 10,000.00                   3.39
ฎีกา 509/2563 เบิกจา่ย 26

 กมุภาพนัธ์ 2563  สง่มอบ 

5 ก.พ. 63 (บ้านหนองบวั)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

การศกึษา

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารเรียน 

ศพด.เทศบาลต าบล

แม่แตง

205,700.00                        -   205,700.00              190,000.00 15,700.00                   7.63

ฎีกา 571/2563 เบิกจา่ย 22

 พฤษภาคม 2563  สง่มอบ 

7 พ.ค. 63 (ศพด.ทต.แม่

แตง)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิ่ง

สาธารณปูโภค

ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์คอนกรีต ซ.4  

ม.8

200,000.00                        -   200,000.00              189,000.00 11,000.00                   5.50
ฎีกา 652/2563 เบิกจา่ย 7 

เมษายน 2563   สง่มอบ 2 7

 มี.ค. 63  (ห้วยชมพ ูม.8)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่ก่อสร้างสิ่ง

สาธารณปูโภค
ขยายไหลท่าง คสล.

 ม่วงชมุ ม.4
298,000.00                        -   298,000.00              289,000.00 9,000.00                   3.02

ฎีกา 734/2563 เบิกจา่ย 19

 พฤษภาคม 2563  สง่มอบ 

30 เม.ย. 63   (ม่วงชมุ ม.4)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบ

ประปา บ้านแม่กะ 

ม.3

203,900.00                        -   203,900.00              197,500.00 6,400.00                   3.14
ฎีกา 668/2563 เบิกจา่ย 13

 เมษายน 2563  สง่มอบ 25

 มี.ค. 63  (บ้านแม่กะ ม.3)

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตามเทศบัญญัติปี 63)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)



งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบ

ประปา วดัธารา

ทิพย์ ม.8

65,500.00                        -   65,500.00                63,600.00 1,900.00                   2.90 ยกเลกิ
1,564,900.00 0.00 1,564,900.00 1,501,100.00 63,800.00

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/
หน่วยงานผู้ใช้

1,564,900.00 0.00 1,564,900.00 1,501,100.00 63,800.00

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบาย

น า้ ซ.2 เส้นที ่1 ม.2
22,400.00                        -   22,400.00                22,000.00 400.00                   1.79

ฎีกา 719/2563 เบิกจา่ย 7 

พฤษภาคม 2563  สง่มอบ 

22 เม.ย. 63 (บ้านหวัป่าห้า

 ม.2)

งานไฟฟ้าและ

ถนน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงรางระบาย

น า้ บ้านแม่กะ ม.3
97,300.00                        -   97,300.00                97,000.00 300.00                   0.31

ฎีกา 718/2563 เบิกจา่ย 7 

พฤษภาคม 2563  สง่มอบ 

22 เม.ย. 63 (บ้านแม่กะ ม.

3)

งานเคหะและ

ชมุชน

คา่ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

คา่บ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงคนัคลอง

ชลประทาน(หลงั

เทศบาล) ม.3-ม.4

270,000.00                        -   270,000.00              270,000.00 0.00                       -   
ฎีกา 828/2563 เบิกจา่ย 18

 มิถนุายน 2563    สง่มอบ 

12 มิ.ย.63     (ทุง่หลวง ม.1)

1,954,600.00 0.00 1,954,600.00 1,890,100.00 64,500.00                   3.30

โครงการ

ยอดยกไป

ยอดยกมา

ประเภทรายจ่าย
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

รวมทัง้หมด

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตามเทศบัญญัติปี 63)

งาน หมวดรายจ่าย



ได้มาจาก และ
รหสัครุภัณฑ์

ผู้ รับจ้าง ร้านอนสุรา 

ค าฝาย รหสั 

142-63-0024

ผู้ รับจ้าง ร้านเอ็มเค 

กรุ๊ป รหสั 

145-63-0002

ผู้ รับจ้าง ทองแดง ค า

ฝาย รหสั 

251-63-0002

ผู้ รับจ้าง ทะนวุสัดุ

ก่อสร้าง รหสั 

142-62-0017

ผู้ รับจ้าง ทะนวุสัดุ

ก่อสร้าง รหสั 

142-62-0016

                      -   

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (กันเงนิเบิกเหล่ือมปี 62)



ได้มาจาก และ
รหสัครุภัณฑ์

ผู้ รับจ้าง หลานอินทอง 

วสัดกุอ่สร้าง รหสั

142-63-0023

ผู้ รับจ้าง หจก.สนาม

จนัทร์การโยธา รหสั 

143-63-0030

ผู้ รับจ้าง หจก.สนาม

จนัทร์การโยธา รหสั 

143-63-0029

ผู้ รับจ้าง ด ารงค์ฤทธ์ิวสัดุ

กอ่สร้าง รหสั 

004-63-0003

ยกเลกิ

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (จ่ายขาดเงนิสะสมปี 63)



ได้มาจาก และ
รหสัครุภัณฑ์

ผู้ รับจ้าง ด ารงฤทธ์ิ 

วสัดกุ่อสร้าง รหสั 

142-63-0022

ผู้ รับจ้าง หจก.สนาม

จนัทร์การโยธา รหสั 

142-63-0019

ผู้ รับจ้าง หลานอินทอง

วสัดกุอ่สร้าง รหสั 

004-63-0004

ผู้ รับจ้าง หจก.สนาม

จนัทร์การโยธา รหสั 

142-63-0020

ผู้ รับจ้าง ด ารงฤทธ์ิ 

วสัดกุ่อสร้าง รหสั 

142-63-0021

ผู้ รับจ้าง หจก.คณุยศยิง่

กอ่สร้าง  รหสั  

108-63-0009

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตามเทศบัญญัติปี 63)



ยกเลกิ

หน้า 2

ได้มาจาก และ
รหสัครุภัณฑ์

ผู้ รับจ้าง หลานอินทอง 

วสัดกุอ่สร้าง  รหสั 

189-63-0017

ผู้ รับจ้าง หลานอินทอง 

วสัดกุอ่สร้าง  รหสั 

189-63-0018

ผู้ รับจ้าง หลานอินทอง 

วสัดกุอ่สร้าง  รหสั 

140-63-0003

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตามเทศบัญญัติปี 63)


