
 
 
 

 

 
รายงานการก ากับตดิตาม การด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

  
 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

    
  

 

รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน 
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 151,000.00     46,273.00 ส านักปลดั 

 งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

 10,000.00     5,400.00 ส านักปลดั 

 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  5,557,200.00     2,612,800.00 ส านักปลดั 
 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ  1,660,800.00     728,000.00 ส านักปลดั 
 งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  42,000.00     15,000.00 ส านักปลดั 
 งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย  147,456.00 

(โอนเพิ่ม
30,000.00) 

    160,351.00 ส านักปลดั 

 งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

502,455.00     361,657.20 ส านักปลดั 

 งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

30,000.00     23,840.22 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลดอยแก้ว 

100,000.00     100,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 695,520.00     289,800.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

 120,000.00     50,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

 120,000.00     50,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 198,720.00     82,800.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

 1,490,400.00     621,000.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 2,150,000.00     624,750.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

 84,000.00     14,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  126,000.00     31,500.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  622,080.00     108,199.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทัว่ไป เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 26,220.00     5,150.50 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 100,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 10,000.00     1,680.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  150,000.00     41,000.00 ส านักปลดั 
 งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรผู้บริหารท้องถิ่น 
25,000.00     0.00 ส านักปลดั 

  
 



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

37,800.00     20,875.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

126,000.00     80,519.61 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพธิีการ 

 50,000.00     11,975.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

30,000.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 

    11,051.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 
 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

20,000.00 
(โอนเพิ่ม

45,000.00) 

    55,700.00 ส านักปลดั 
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งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดัท าระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

30,000.00     6,955.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  50,000.00     21,520.00 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าวสัด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.00     9,945.00 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  20,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,000.00     66,702.50 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  30,000.00     4,800.00 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  150,000.00     95,620.79 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล  20,000.00     5,507.00 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์  30,000.00     8,924.87 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์  5,000.00     1,353.00 ส านักปลดั 
งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
 40,000.00     13,910.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้อง 

 5,000.00     3,210.00 ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้
ท างาน จ านวน ๒๕ ตัว 

0.00 
(โอนเพิ่ม

45,000.00) 

    45,000.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร 
จ านวน ๒ ตัว 

0.00 
(โอนเพิ่ม

11,000.00) 

    11,000.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1 

17,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทอง ตามโครงการ
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและวันส าคัญทาง
ศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

32,000.00     5,000.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 367,320.00     0.00 ส านักปลดั 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 2,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดัเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

10,000.00     1,960.00 ส านักปลดั 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 1,614,720.00     497,265.00 กองคลัง 

 
 
 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสรจ็ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00     24,838.71 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  271,200.00     149,200.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 12,000.00     6,000.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10,000.00     6,490.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 20,000.00     12,900.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  105,000.00     60,900.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

10,000.00     1,700.00 กองคลัง  

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

100,000.00(
โอนเพิ่ม

63,000.00) 

    36,610.00 กองคลัง  

  
 



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 5,000.00     0.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

30,000.00     10,910.96 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

20,000.00     0.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการบริการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนที ่

9,100.00     0.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00     10,000.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  140,000.00     57,725.00 กองคลัง 

  



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  30,000.00     22,035.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  5,000.00     687.40 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  20,000.00     2,400.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์  20,000.00     11,575.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน 

5,900.00     0.00 กองคลัง 

 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เครื่องหาพิกัดดัวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา 

24,500.00     0.00 กองคลัง 

 งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงนิเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 367,320.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 2,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 318,960.00     132,900.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  108,000.00(
โอนเพิ่ม

36,000.00) 

    81,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 12,000.00 
(โอนเพิ่ม

4,000.00) 

    9,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10,000.00 
(โอนเพิ่ม

13,000.00) 

    17,640.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 
 
 
 

4,800.00     4,400.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

108,000.00 
(โอนเงิน

81,000.00) 

    117,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  30,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย  30,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 
 
 
 
 

ค่าวัสด ุ วัสดุจราจร  10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต ์

20,000.00     3,764.00 ส านักปลดั 

 งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนเทศบาลต าบล
แม่สอย 
ตามโครงการบรหิาร
จัดการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอจอมทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

40,000.00     40,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 409,400.00     170,550.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 
 
 
 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00     17,500.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  161,880.00     67,000.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

20,000.00 
(โอนเพิ่ม

70,000.00) 

    27,000.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

20,000.00     7,152.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

10,000.00     4,900.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  30,000.00     21,400.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  10,000.00     5,000.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One ส าหรับงาน
ส านักงาน 

17,000.00     17,000.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 1,552,500.00     518,650.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
 
 
 
 
 

เงินวิทยฐานะ  84,000.00     52,500.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  687,160.00     287,150.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 68,520.00     28,550.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

50,000.00 
(โอนเพิ่ม

227,000.00) 

    115,000.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

20,000.00     2,010.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษาส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

0.00 
(โอนเพิ่ม

20,000.00) 

    4,900.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดักิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดันิทรรศการ
วิชาการและแข่งขัน
ทักษะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

799,665.00     284,865.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว  738,994.00     444,587.74 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

คา่วัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุการศึกษา  229,500.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  20,000.00     5,857.95 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน 

11,800.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะอนุบาลพร้อมเกา้อี้ 33,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ า 5 
ขั้นตอน 

4,590.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ขุนแตะ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน
นักเรียนให้กับโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา( สพฐ) 
 
 
 
 

546,000.00     273,000.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ห้วยส้มป้อย ตาม
โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนให้กับ
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา( สพฐ) 

441,000.00     205,800.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการจดักิจกรรม
วันแม่ 

10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

5,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา 
 
 
 
 
 
 

 20,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส ารวจ
ประชากรสุนัขและแมว 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

 30,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานโรงพยาบาล ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ต าบลดอยแก้ว 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 307,620.00     0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  216,000.00     63,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 24,000.00     7,000.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 
1 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6,878.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการสืบสาน
ปณิธาณสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ที่ 
1 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6,169.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ตามโครงการหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1 
 
 

0.00 
(โอนเพ่ิม
6,953.00) 
 

 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 
2 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6,878.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการสืบสาน
ปณิธาณสมเด็จยา่ต้าน
ภัยมะเร็งเตา้นม หมู่ที่ 
2 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6169.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
ตามโครงการหมอ
หมู่บ้านตามพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6,953.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
ตามโครงการปรบัปรุง
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก ของสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตน ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี) 
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ราชกัญญาสริิ
วัฒนาพรรณวด ี
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
ตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน ราชกัญญาสริิ
วัฒนาพรรณวด ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตามโครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจักกรสีิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 
 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภยัมะเร็งเตา้นม 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ตามโครงการควบคมุ
หนอนพยาธิ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัต
นราสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 
 
 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 369,500.00     153,950.00 ส านักปลดั 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัหนาว 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการรณรงค์การ
ก าจัดขยะมลูฝอยใน
ต าบล 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 
 
 
 
 

โครงการ"รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 

10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้และหญ้า
แห้ง 

20,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๕ 

0.00 
(โอนเพิ่ม

45,000.00) 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการพัฒนาความรู้
การแปรรปูผลผลิต
การเกษตร 

20,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพดิน 

30,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมตลาด
ชุมชนต าบลดอยแก้ว 

0.00 
(โอนเพิ่ม

6,540.00) 

    6,340.00 ส านักปลดั 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่กลุม่ผูเ้ลี้ยงโค
และกระบือ 

0.00 
(โอนเพิ่ม

8,890.00) 

    0.00 ส านักปลดั 

 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
บนพ้ืนท่ีสูง 

30,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอ าเภอ
จอมทอง 

10,000.00 
(โอนเพิ่ม

9,000.00) 

    0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

50,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม 
เนื่องในวันคริสต์มาส 

27,000.00     26,900.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสานงาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และของดี
จ๋อมตอง 

20,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีชน
เผ่า (ปกาเกอะญอ) 

20,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการไหว้สาพระ
เจ้าอินทรวิชยานนท์ 

10,000.00     500.00 กองการศึกษาฯ 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทอง 
โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และของดีจ๋อมตอง 
ประจ าปี พ.ศ.2564-
2565 

100,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทอง 
ตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 46 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

35,000.00     35,000.00 กองการศึกษาฯ 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทองตามโครงการ
สนับสนุนการออกร้าน 
OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชนอ าเภอจอมทอง
และการประชาสัมพันธ์
การทอ่งเที่ยวอ าเภอ
จอมทอง ภายในงานฤดู
หนาว และงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564 

3,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
จอมทองตามโครงการ
สืบสานประเพณีสระ
เกล้าด าหัวป้อเมืองเจียง
ใหม่ และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ วัน
ป๋ีใหม่เมืองอ าเภอ
จอมทอง ประจ าปี พ.ศ. 
2565 
 

30,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการธรรมะ
สัญจร 

10,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2565 

3,500.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดจอมครีี (วัด
ดอยหน้อย) 

9,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดท่าต้นแหน (แม่
เตี๊ยะ) 
 

40,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลดอยแก้ว 
ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปี
ใหม่ (สงกรานต์) 

25,000.00     0.00 กองการศึกษาฯ 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 873,780.00     343,967.10 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง  42,000.00     17,500.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  834,120.00     354,890.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

 24,000.00     15,000.00 กองช่าง 

  
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10,000.0 
(โอนเพิ่ม

75,000.00) 

    46,020.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

 20,000.00     8,940.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน  75,000.00     16,000.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

10,000.00     4,100.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

14,000.00 
(โอนเพิ่ม

20,000.00) 

    11,990.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

 5,000.00     0.00 กองช่าง 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

10,000.00 
(โอนเพิ่ม

30,000.00) 

    7,862.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม สัมมนา 

10,000.00     7,800.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน  50,000.00     31,623.00 กองช่าง 

 งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ  0.00 
(โอนเพ่ิม
40,000.00) 

    0.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง  50,000.00     6,615.00 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 
 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  50,000.00     1,065.00 กองช่าง 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  100,000.00     54,059.10 กองช่าง 

 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์  15,000.00     4,849.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

30,000.00     29,900.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ 

โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยขนุน 

50,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ 

โครงการปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วย
มะนาว 
 
 
 
 

50,000.00     0.00 กองช่าง 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3 

139,900.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเซอที ถึง
บ้านนายวิศักดิ์ หมู่ที่ 5 

126,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายบือแซ หมู่
ที่ 5 

152,800.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายพะลา หมู่
ที่ 5 

222,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยขนุน 2 
หมู่ที่ 9 

424,800.00     0.00 กองช่าง 

  
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพ่อหลวงเพชร หมู่
ที่ 3 

62,800.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบดอดัแน่น 
สายป่าเกีย๊ะนอก หมู่ที่ 
5 

264,600.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างล า
เหมืองคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 
เหมืองตาดโจ้ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยแก้ว 

200,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์
บริเวณจุดเสี่ยงทางร่วม
ทางแยกในพ้ืนท่ีต าบล
ดอยแก้ว 
จ านวน 10 จุด 
 

495,000.00     0.00 กองช่าง 

 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

 

งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว 

30,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

230,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการแกไ้ขการ
พังทลายของล าเหมือง
ดอย บริเวณจุดข้ามล า
ห้วยก๋องปู หมู่ท่ี 3 

200,000.00     0.00 กองช่าง 

 งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยสญัญาแบบ
ปรับราคาได ้

15,100.00     0.00 กองช่าง 

 งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้มรีายได้
น้อย 

14,900.00     0.00 ส านักปลดั 

  
 
 
 
 



 
 

    
  

 

งาน รายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร  10,000.00     0.00 ส านักปลดั 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) 

0.00 
(โอนเพิ่ม

10,000.00) 

    4,640.00 ส านักปลดั 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าบ้านห้วย
ส้มป่อย หมู่ท่ี 8 

400,000.00     0.00 ส านักปลดั 

 
 

  


