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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
      

 



บาท
งบเงินอุดหนุน จ านวน 7,051,441.41 บาท
งบรายจ่ายอื่น จ านวน          30,315.00

บาท
งบลงทุน จ านวน 2,468,882.00 บาท
งบด าเนินงาน จ านวน 17,976,781.86

บาท
งบบุคลากร จ านวน 27,242,953.62 บาท
งบกลาง จ านวน 27,669,318.14

2.2 เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,656,149.13 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 82,439,692.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 53,406,272.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 35,483,906.04 บาท
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,120.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 107,263.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,713,604.68 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 839,074.56 บาท

บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,522,374.12 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จ านวน 94,575,736.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จ านวน 1,502,122.20

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 861,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 35,820,502.54 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 79,000.00 
บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 92,975,097.58 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 109,487,491.94 บาท

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลจอมทอง
          บัดนี้ ถึงเวลาทีผู้่บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอมทอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทองอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมทอง จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง



บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาททรัพย์รับจ าน า จ านวน 49,010,700.00

เงินฝากธนาคาร จ านวน 0
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 26,347,754.03
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0
เงินสะสม จ านวน 0
ก าไรสะสม จ านวน 5,712,015.59

8,102,339.32
รายจ่ายจริง จ านวน 2,734,185.86

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จ านวน

ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0
เงินฝากธนาคาร จ านวน 3,303,322.73
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 617,913.42
เงินสะสม จ านวน 2,518,022.02
ก าไรสะสม จ านวน 0
รายจ่ายจริง จ านวน 1,184,407.02
รายรับจริง จ านวน 1,835,139.85

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.6 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,656,149.13 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน 1,997,250.00 บาท



รายรับจริง
ปี  2563

1,502,122.20

1,522,374.12

839,074.56

1,713,604.68

107,263.37

1,120.00

5,685,558.93

35,483,906.04

35,483,906.04

53,406,272.00

53,406,272.00

94,575,736.97

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2564
ประมาณการ

ปี 2565
รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,009,000.00 4,300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,475,350.00 1,459,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 900,000.00 900,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์

1,800,000.00 1,800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 290,000.00 445,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 6,474,350.00 8,905,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 39,706,000.00 37,695,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

39,706,000.00 37,695,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 58,379,650.00 59,000,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

58,379,650.00 59,000,000.00

รวม 104,560,000.00 105,600,000.00



รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

งบกลาง 27,669,318.14 31,127,076.00 30,667,820.00

งบบุคลากร 27,242,953.62 31,983,450.00 38,106,540.00

งบด าเนินงาน 17,976,781.86 22,661,274.00 23,786,640.00

งบลงทุน 2,468,882.00 10,623,200.00 4,574,000.00

งบเงินอุดหนุน 7,051,441.41 8,130,000.00 8,465,000.00

งบรายจ่ายอื่น 30,315.00 35,000.00 0.00

82,439,692.03 104,560,000.00 105,600,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลจอมทอง

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

2. รายจ่าย



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0รวมรายจ่าย 0 11,117,600 12,279,800

งบเงินอุดหนุน 0 0

งบรายจ่ายอื่น 0 4,962,300 6,060,500

งบด าเนินงาน 2,591,300 2,691,300

งบลงทุน 44,000 5,000

งบกลาง 2,260,000 2,263,000

งบบุคลากร 1,260,000 1,260,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565

รวมรายรับ 0 0 12,801,100 13,501,000

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล ร้อย
ละ 50

0 0 2,450,000 3,000,000

บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 980,000 1,200,000

หมวดรายไดอ่ื้น

เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 1,470,000 1,800,000

0

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 0 1,000

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 0 0 100 0

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า 0 0 0 1,000,000

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 0 0 1,600,000 0

ดอกเบีย้รับจ าน า 0 0 0 6,500,000

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด

ดอกเบีย้รับจ าน า 0 0 6,300,000 0

หมวดรายได้

ดอกเบีย้รับจ าน า

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



2565

0 55,140

0 745,080

0 1,109,286

0 100,494

0 0

0 0

0 2,010,000รวมรายจ่าย 0 1,632,000

งบเงินอุดหนุน 0 0

งบรายจ่ายอื่น 0 0

งบด าเนินงาน 0 1,219,414

งบลงทุน 0 170,746

งบกลาง 0 12,640

งบบุคลากร 0 229,200

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

2562 2563 2564

รวมรายรับ 0 0 1,632,000 2,010,000

ค่าบริการประจ าเดือน 0 0 132,000 260,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 0 0 1,000,000 1,000,000

หมวดรายได้

ค่าจ าหน่ายน  าจากมาตรวัดน  า 0 0 500,000 750,000

รายรับ
รายรับจริง ประมาณการ

2562 2563 2564 2565

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



 

 

 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

        

 
 

 



บันทึกหลักการและเหตผุล
ประกอบร่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ดา้น รวม

ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21,113,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,322,060

ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,520,130

แผนงานสาธารณสุข 4,732,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 488,960

แผนงานเคหะและชุมชน 4,721,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,156,680

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,783,520

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,610,720

แผนงานการเกษตร 191,640

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 105,600,000

แผนงานการพาณิชย์ 291,080

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 30,667,820



30,667,820
30,667,820

876,360 180,720
0 0

876,360 180,720
314,500 0

81,500 0
202,000 0
31,000 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

หน้า : 1/1

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 30,667,820
    งบกลาง 30,667,820

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน

งานบริหารทัว่ไป
งานวางแผน

สถิตแิละวิชาการ
งานบริหารงาน

คลัง

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 10,167,240 4,817,400 16,041,720
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,318,920 4,817,400 13,193,400
งบด าเนินงาน 3,332,500 817,650 4,464,650
    ค่าตอบแทน 481,000 333,650 896,150
    ค่าใช้สอย 1,031,500 322,000 1,555,500
    ค่าวัสดุ 630,000 162,000 823,000
    ค่าสาธารณูปโภค 1,190,000 0 1,190,000
งบลงทุน 534,900 0 534,900
    ค่าครุภัณฑ์ 534,900 0 534,900
งบเงินอุดหนุน 72,000 0 72,000
    เงินอุดหนุน 72,000 0 72,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลจอมทอง

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่



หน้า : 1/1

1,767,840
1,767,840
1,314,000

17,000
1,007,000

290,000
29,500
29,500
30,000
30,000

7,170,460 8,786,140
7,170,460 8,786,140
9,841,890 11,348,390

77,800 212,800
5,546,750 6,782,750
4,217,340 4,352,840
813,000 825,600
813,000 825,600

7,560,000 7,560,000
7,560,000 7,560,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งานเทศกิจ
งานป้องกันและ

บรรเทาสา
ธารณภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 180,720 1,948,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,720 1,948,560
งบด าเนินงาน 0 1,314,000
    ค่าตอบแทน 0 17,000
    ค่าใช้สอย 0 1,007,000
    ค่าวัสดุ 0 290,000
งบลงทุน 0 29,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 29,500
งบเงินอุดหนุน 0 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000
แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ
การศึกษา

งานระดบัก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดบั

รวมงบ

งบบุคลากร 1,615,680 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,615,680 0
งบด าเนินงาน 1,451,500 55,000
    ค่าตอบแทน 135,000 0
    ค่าใช้สอย 1,181,000 55,000
    ค่าวัสดุ 135,500 0
งบลงทุน 12,600 0
    ค่าครุภัณฑ์ 12,600 0
งบเงินอุดหนุน 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0



หน้า : 1/1

1,780,080
1,780,080
1,559,000

180,000
1,164,000

215,000

356,160
356,160
132,800

52,800
80,000

0
0

100,000
0

100,000
0
0

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน

รวมงบ

งบบุคลากร 1,140,120 2,920,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,140,120 2,920,200
งบด าเนินงาน 253,000 1,812,000
    ค่าตอบแทน 2,000 182,000
    ค่าใช้สอย 150,000 1,314,000
    ค่าวัสดุ 101,000 316,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน
งานสวัสดกิาร

สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวมงบ

งบบุคลากร 356,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 356,160
งบด าเนินงาน 132,800
    ค่าตอบแทน 52,800
    ค่าใช้สอย 80,000

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน
งานก าจัดขยะ
มลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
งานบ าบัดน  าเสีย รวมงบ

งบบุคลากร 3,291,920 3,291,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,291,920 3,291,920
งบด าเนินงาน 1,330,000 1,430,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000
    ค่าใช้สอย 560,000 660,000
    ค่าวัสดุ 640,000 640,000
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000



หน้า : 1/1

703,680
703,680
400,000
400,000
53,000
53,000

293,520 593,520
293,520 593,520
775,000 1,440,000
775,000 1,425,000

0 15,000
595,000 750,000
595,000 750,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เขม้แขง็ชมุชน

รวมงบ

งบบุคลากร 703,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 703,680
งบด าเนินงาน 400,000
    ค่าใช้สอย 400,000
งบเงินอุดหนุน 53,000
    เงินอุดหนุน 53,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

รวมงบ

งบบุคลากร 300,000 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 300,000 0
งบด าเนินงาน 665,000 0
    ค่าใช้สอย 650,000 0
    ค่าวัสดุ 15,000 0
งบเงินอุดหนุน 0 155,000
    เงินอุดหนุน 0 155,000



หน้า : 1/1

1,608,840
1,608,840

0
0
0
0
0

3,184,000
982,000

2,202,000

191,640
191,640

280,080
280,080
11,000

1,000
10,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง รวมงบ

งบบุคลากร 1,384,080 2,992,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,384,080 2,992,920
งบด าเนินงาน 1,433,800 1,433,800
    ค่าตอบแทน 250,800 250,800
    ค่าใช้สอย 425,000 425,000
    ค่าวัสดุ 608,000 608,000
    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 150,000
งบลงทุน 0 3,184,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 982,000
    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0 2,202,000

แผนงานการเกษตร

งาน
งานส่งเสริม
การเกษตร

รวมงบ

งบบุคลากร 191,640

280,080
งบด าเนินงาน 11,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 191,640

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานโรงฆ่าสัตว์ รวมงบ

    ค่าตอบแทน 1,000
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000

งบบุคลากร 280,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)



แผนงาน  งานสถานธนานุบาล  งานกิจการประปา  รวม

หมวดงบกลาง                  2,263,000                 55,140 2,318,140
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)                  1,260,000               745,080 2,005,080
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ                  2,496,300               581,060 3,077,360
หมวดสาธารณูปโภค                     195,000               510,220 705,220
หมวดค่าครุภัณฑ์                        5,000               118,500 123,500
หมวดรายจ่ายอ่ืน                  6,060,500  - 6,060,500
รวม               12,279,800            2,010,000 14,289,800

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



งบรายจ่ายอื่น 6,060,500
รวมรายจ่าย 14,289,800

งบบุคลากร 2,005,080
งบด าเนินงาน                3,782,580 
งบลงทุน                   123,500 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 14,289,800 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม

งบกลาง 2,318,140

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 30,667,820

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 105,600,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,610,720
แผนงานการเกษตร 191,640
แผนงานการพาณิชย์ 291,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,156,680
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 2,783,520

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 4,732,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 488,960
แผนงานเคหะและชุมชน 4,721,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,322,060
ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,520,130

แผนงาน ยอดรวม
ดา้นบรหิารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,113,270

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 119,889,800 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 105,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

          โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไวโ้ดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจอมทอง และโดยความเห็นชอบของผู้วา่ราชการจังหวดัเชียงใหม่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำน 

ประมำณกำรรำยรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปี 2563 ปี 2564

0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

263,512.20 1,000,000.00 170.00 %
1,238,610.00 1,000,000.00 60.00 %

0.00 9,000.00 -100.00 %
1,502,122.20 2,009,000.00

7,624.20 8,500.00 -5.88 %
998,840.00 910,000.00 -6.59 %
251,700.00 260,000.00 0.00 %
25,100.00 30,000.00 -16.67 %
14,220.00 16,850.00 -40.65 %
8,160.00 8,000.00 0.00 %

11,685.00 20,000.00 -25.00 %
2,400.00 3,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 2,960,075.74 0.00
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 50,212.25 0.00
     ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 2,700,000.00
     ภาษีป้าย 962,127.00 1,600,000.00
     อากรการฆา่สัตว์ 9,500.00 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,981,914.99 4,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 8,206.20 8,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 736,860.00 850,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 259,600.00 260,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 27,250.00 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพือ่การโฆษณา 3,800.00 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 7,910.00 8,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 27,551.00 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,320.00 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 1,620.00 1,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่



ปี 2563 ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

300.00 1,000.00 2,900.00 %
20,075.00 40,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
37,109.92 50,000.00 20.00 %

118,650.00 100,000.00 20.00 %

2,000.00 2,500.00 20.00 %

15,500.00 15,000.00 0.00 %
1,730.00 1,500.00 33.33 %
1,060.00 1,000.00 0.00 %
6,220.00 7,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

1,522,374.12 1,475,350.00

839,074.56 900,000.00 0.00 %
839,074.56 900,000.00

1,713,604.68 1,800,000.00 0.00 %
1,713,604.68 1,800,000.00

83.37 0.00 0.00 %

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 30.00 30,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 37,800.00 40,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 280.00 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 53,571.00 60,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 90,700.00 120,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมี
พืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

2,500.00 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน 14,500.00 15,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,400.00 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 785.00 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,020.00 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ 14,250.00 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 2,850.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,294,803.20 1,459,000.00
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
     ดอกเบีย้ 911,684.38 900,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 911,684.38 900,000.00
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 1,626,034.98 1,800,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,626,034.98 1,800,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
     เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00



ปี 2563 ปี 2564

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2565

47,000.00 40,000.00 0.00 %
60,180.00 250,000.00 62.00 %

107,263.37 290,000.00

1,120.00 0.00 100.00 %
1,120.00 0.00

1,127,516.81 1,200,000.00 0.00 %
20,120,309.15 22,000,000.00 -4.55 %
4,690,774.05 4,800,000.00 0.00 %

412,632.85 650,000.00 -30.77 %
7,143,747.45 8,300,000.00 -9.64 %

52,115.11 76,000.00 -21.05 %
82,325.93 80,000.00 6.25 %

1,854,484.69 2,600,000.00 0.00 %
35,483,906.04 39,706,000.00

53,406,272.00 58,379,650.00 1.06 %
53,406,272.00 58,379,650.00
94,575,736.97 104,560,000.00

     ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 35,500.00 40,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 285,850.00 405,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 321,350.00 445,000.00
หมวดรายไดจ้ากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,149,231.29 1,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 21,657,054.77 21,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,721,016.07 4,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 645,117.15 450,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,271,635.65 7,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 75,809.27 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 73,024.38 85,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 2,351,643.00 2,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 52,649,748.77 59,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 38,944,531.58 37,695,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด 99,730,067.90 105,600,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 52,649,748.77 59,000,000.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยรับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บำท
ประมำณกำรตำมรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 30,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพำณิชย์ 3,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนรำษฎร 8,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 15,000 บำท

ประมำณกำรตำมรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพื่อกำร
โฆษณำ

10,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏกิูล 260,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

25,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 850,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,459,000 บาท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 8,000 บำท

ประมำณกำรตำมยอดประเมินภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง       
เต็ม 100% ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ภำษีป้ำย 1,600,000 บำท
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำตำมจ ำนวนผู้อยูใ่นข่ำยต้องช ำระ
ภำษี

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,300,000 บาท

ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 2,700,000 บำท

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น 105,600,000   บาท  แยกเป็น

วนัที่พิมพ์ : 31/7/2564  20:18:01
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลจอมทอง

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ประมำณกำรตำมรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 405,000 บำท
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 445,000 บาท

ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 40,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภค และกิจการพาณชิย์ 1,800,000 บาท

เงินสนับสนุนจำกกิจกำรสถำนธนำนุบำล 1,800,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 900,000 บาท

ดอกเบี้ย 900,000 บำท

ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 1,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 7,000 บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 2,000 บำท
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม
อำหำรในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร

3,000 บำท

ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 15,000 บำท

ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ 120,000 บำท
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 1,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 60,000 บำท

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 40,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ



วนัที่พิมพ์ : 31/7/2564  20:18:01

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนเงินอุดหนุนทั่วไป 59,000,000 บำท
เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ  ประมำณกำรมำกกวำ่รำยรับจริง      ป ี2564 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /     ว 3749 ลง
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิน่

ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 59,000,000 บาท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 85,000 บำท
ประมำณกำรมำกกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน

2,600,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 60,000 บำท
ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ

ภำษีธรุกิจเฉพำะ 450,000 บำท
ประมำณกำรตำมรำยรับจริงของปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 7,500,000 บำท

ประมำณกำรน้อยกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,800,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ

ภำษีรถยนต์ 1,200,000 บำท
ประมำณกำรเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 21,000,000 บำท

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 37,695,000 บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำน 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 342,983 312,179 526,137 8.64 % 571,608

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,840 14,260 21,046 8.64 % 22,864

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 100,000 -100 % 0

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 1,200,000 1,200,000 1,000,000 0 % 1,000,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,245,200 19,516,200 20,876,400 0.94 % 21,073,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,277,600 4,332,800 6,000,000 -16.88 % 4,987,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 122,000 126,000 150,000 0 % 150,000

เงินสํารองจ่าย 260,388 115,060 510,070 -73.15 % 136,968

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,398,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลจอมทอง
อําเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 1/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 350,492

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 17,650 60,000 -100 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ(กบข
.)

0 0 0 100 % 114,822

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 72,845.9 76,429.11 166,850 -100 % 0

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 100 % 157,941

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 0 0 % 0

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

209,250 210,892.5 350,000 -100 % 0

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 490,725

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

842,960 931,610 1,385,607 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 46,680 46,680 50,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 562,350 587,600 -100 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 61,243 77,927.53 101,366 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 2,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 1,000
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000

รวมงบกลาง 26,891,769.9 27,669,318.14 31,932,076 30,667,820
รวมงบกลาง 26,891,769.9 27,669,318.14 31,932,076 30,667,820
รวมงบกลาง 26,891,769.9 27,669,318.14 31,932,076 30,667,820

รวมแผนงานงบกลาง 26,891,769.9 27,669,318.14 31,932,076 30,667,820
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 555,760 30.59 % 725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 140,000 28.57 % 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 140,000 28.57 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360 133,360 55.49 % 207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,434,240 1,434,240 1,262,080 23.23 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,727,360 2,231,200 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,037,748 3,868,911 4,172,110 38.13 % 5,763,120
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

136,651 114,347 184,800 47.4 % 272,400

เงินประจําตําแหน่ง 193,763 160,847 212,800 39.29 % 296,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 242,640 258,120 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 919,320 1,005,240 1,149,240 -19.62 % 923,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,060 60,130 60,000 5.4 % 63,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,600,182 5,467,595 5,778,950 7,318,920
รวมงบบุคลากร 8,327,542 8,194,955 8,010,150 10,167,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,950 19,250 530,000 -81.13 % 100,000

ค่าเบี้ยประชุม 70,694 43,344 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 2,520 2,500 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 174,800 219,600 272,000 22.21 % 332,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,600

รวมค่าตอบแทน 267,774 305,666 851,500 481,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,385.4 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมา 0 61,670 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 410,800

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 244,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน

0 0 192,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 74,783 92,333 100,000 -50 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 100 % 5,000

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการดําเนนิการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

7,360 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

174,286.4 126,025.08 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 100,000

ค่าพวงมาลัย  กระเช้า  กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 0 0 100 % 5,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 1,500 3,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,700

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 2,020 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/วัน
เทศบาล

4,305 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 2,500 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้
บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอม
ทอง

226,757 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมทอง และผู้
นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง

0 165,900 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษา
เทศบาลตําบลจอมทองและผู้นําชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้
บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาลตําบลจอมทอง
และผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลจอม
ทอง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 517,000 -100 % 0

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศึกษาดูงานโครงการหลวง 2563 
ภายใต้แนวความคิด "สายธารแห่ง
ภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  
ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตําบลจอม
ทอง

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลจอมทอง

241,538 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 62,058 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 131,559.19 86,509.09 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 960,973.99 600,515.17 1,519,000 1,031,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 199,730 268,100.9 242,500 -38.14 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,695 9,100 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,730 46,242 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 5,400 8,146 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,231.4 13,870 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 228,451.2 157,740.1 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,320 125,720 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุอื่น 0 960 1,000 400 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 566,557.6 629,879 643,500 630,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 944,590.36 918,144.56 900,000 -11.11 % 800,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 77,984.65 46,305.87 70,000 -42.86 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 73,469.1 59,824.96 146,600 -4.5 % 140,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 17,740 25,500.2 50,000 -40 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 107,716.9 99,124.8 170,000 -2.94 % 165,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,221,501.01 1,148,900.39 1,336,600 1,190,000
รวมงบดําเนินงาน 3,016,806.6 2,684,960.56 4,350,600 3,332,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 14,400

เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 0 0 0 100 % 15,200

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 100 % 55,600

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง)แบบแขวน

0 0 46,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
จํานวน 1 เครื่อง

15,700 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  1 ตู้ 5,500 0 0 0 % 0

แท่นบรรยาย 0 0 0 100 % 19,500

พัดลมติดเพดาน 0 0 10,800 -100 % 0

ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 100 % 69,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กาพ่นสีไฟฟ้า จํานวน  1  ตัว 0 2,035 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว 0 0 0 100 % 59,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้อเนกประสงค์ 1 ชั้น 0 0 0 100 % 8,000

ตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 20,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์แท็ปเลต  แบบที่ 2 0 0 0 100 % 40,000

เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 5,400 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  All in one สําหรับ
สํานักงาน

0 0 0 100 % 51,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart card reader)

2,100 0 0 0 % 0

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ปั๊มแช่ 0 2,200 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 150,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,700 24,235 250,800 534,900
รวมงบลงทุน 46,700 24,235 250,800 534,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอจอมทอง

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอจอมทอง

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ 0 31,447.3 0 0 % 0

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวัน
สําคัญทางศาสนา  ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 32,000

โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวัน
สําคัญทางศาสนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 0 32,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง 0 149,162.9 0 0 % 0

อุดหนุนส่ววนราชการ 50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 85,000 180,610.2 67,000 72,000
รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 180,610.2 67,000 72,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 13/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไป 11,476,048.6 11,084,760.76 12,678,550 14,106,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,053,300 1,279,680 1,395,480 -38.49 % 858,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

54,000 54,000 54,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,125,300 1,351,680 1,467,480 876,360
รวมงบบุคลากร 1,125,300 1,351,680 1,467,480 876,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 500 500 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 37,500 36,000 50,000 44 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 6,500

รวมค่าตอบแทน 45,000 43,000 58,000 81,500
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 88,881 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 156,597 122,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 157,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

11,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 34,126 20,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําและทบทวนติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 15/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 19,657 20,000 -100 % 0

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต 15,000 15,000 12,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 115,081 225,380 179,000 202,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,573 9,062 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 295 1,000 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,700 19,380 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 65,273 28,737 31,000 31,000
รวมงบดําเนินงาน 225,354 297,117 268,000 314,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายข่าวเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 0 3,478,000 -100 % 0

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840*2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 
3 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท 

0 53,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,700 3,478,000 0
รวมงบลงทุน 0 53,700 3,478,000 0
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง

0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง

0 30,315 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 30,315 35,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 30,315 35,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,350,654 1,732,812 5,248,480 1,190,860
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,487,052.33 2,088,880 2,911,600 10.51 % 3,217,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

36,213 22,460 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 72,213 25,500 103,200 0 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 512,040 536,880 581,880 4.71 % 609,312
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 572,400 586,800 606,680 31.21 % 796,008

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,703,918.33 3,284,520 4,294,560 4,817,400
รวมงบบุคลากร 3,703,918.33 3,284,520 4,294,560 4,817,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

161,950 169,750 100,000 0 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 80,700 91,200 162,000 -8.89 % 147,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 66,050

รวมค่าตอบแทน 267,050 301,200 337,000 333,650
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 965.9 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 90,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 132,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

104,316.55 59,840 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 42,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการผึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

97,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 102,940 150,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

3,490 9,850 100,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,880 5,320 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 210,452.45 177,950 392,000 322,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,789.9 89,367.3 100,000 -20 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,650 5,688 3,000 0 % 3,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,831.1 2,609.7 4,000 50 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,620 66,230 50,000 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 189,891 163,895 160,000 162,000
รวมงบดําเนินงาน 667,393.45 643,045 889,000 817,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 1,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานมีท้าวแขน ขา 5 แฉก 
โครเมียม เบาะนั่ง PVC

0 0 3,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 0 0 4,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 0 6,700 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
1,400  บาท

2,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

0 21,500 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

40,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอภาพแบบ LED  จํานวน  1  เครื่อง 2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,000 21,500 38,900 0
รวมงบลงทุน 89,000 21,500 38,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,460,311.78 3,949,065 5,222,460 5,635,050
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,287,014.38 16,766,637.76 23,149,490 21,113,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 84,950 112.74 % 180,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 84,950 180,720
รวมงบบุคลากร 0 0 84,950 180,720
รวมงานเทศกิจ 0 0 84,950 180,720

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 223,500 177,390 43,950 311.19 % 180,720
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 553,620 286,740 306,120 9.88 % 336,360

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 673,560 746,040 877,360 34.35 % 1,178,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,850 51,250 46,360 55.31 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,507,530 1,261,420 1,273,790 1,767,840
รวมงบบุคลากร 1,507,530 1,261,420 1,273,790 1,767,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,000 6,300 10,000 50 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 500 300 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 28,500 6,300 10,500 17,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 598,934 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 693,000 614,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 486,000

โครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางลําน้ําแม่กลาง 0 0 0 100 % 80,000

โครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางลําน้ําแม่กลาง 0 0 70,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

13,920 49,320 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัย

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขว้างลําน้ําแม่กลาง 
เช่นวัชพืช, ไม้, ทราย ฯลฯ

0 72,000 0 0 % 0

โครงการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด 1,480 0 0 0 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม่

0 0 0 100 % 8,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม่

3,460 2,295 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 24/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 8,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์

1,535 0 8,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบ
การ

9,685.2 0 0 0 % 0

โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ
ไฟป่า

0 3,440 5,000 -100 % 0

โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ
ไฟป่า

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/ทบทวนแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19,919.4 0 0 0 % 0

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 68,500 -100 % 0
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โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 66,468.9 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 251,948.77 52,326 110,000 81.82 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 900,882.37 938,849.9 1,053,500 1,007,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 10,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 46,120 23,341 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 125,225.5 101,066.5 150,000 -10 % 135,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 24,720 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 196,065.5 134,407.5 200,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 1,125,447.87 1,079,557.4 1,264,000 1,314,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน  จํานวน  2 ตัว 0 4,000 0 0 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว 0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 29,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ POLO HIGHER-
630 จํานวน 1 เครื่อง

6,350 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จํานวน 1 
เครื่อง

7,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  ขนาด 3 ตัน  จํานวน 1 
เครื่อง

4,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี่    จํานวน 1 เครื่อง 0 4,720 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อบันไดสไลด์  ขนาด 24  ฟุต  จํานวน 
1 อัน

4,770 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,920 19,720 0 29,500
รวมงบลงทุน 22,920 19,720 0 29,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง 16,800 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  1  ตําบลดอย
แก้ว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  3  ตําบลบ้าน
หลวง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  4  ตําบลบ้าน
หลวง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 1 ตําบลดอย
แก้ว

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน
หลวง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
หลวง

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  
ตําบลดอยแก้ว

0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  
ตําบลบ้านหลวง

0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  
ตําบลบ้านหลวง

0 5,000 0 0 % 0

อุดหนุนเอกชน 15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 31,800 15,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 31,800 15,000 30,000 30,000
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,687,697.87 2,375,697.4 2,567,790 3,141,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,687,697.87 2,375,697.4 2,652,740 3,322,060

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 905,380 4,292,059.65 5,223,120 -76.23 % 1,241,280

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

50,219 266,090.32 397,600 -83.1 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 50,219 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 260,023.65 414,400 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 189,000 792,022 1,126,800 -80.83 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,000 95,149 124,860 -80.78 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,215,818 5,772,544.62 7,353,980 1,615,680
รวมงบบุคลากร 1,215,818 5,772,544.62 7,353,980 1,615,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,000 13,000 0 % 13,000

ค่าเช่าบ้าน 35,870 48,000 60,000 20 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 33,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 35,870 50,000 106,700 135,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 29/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,000 0 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าจ้างเหมา 0 1,143,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 656,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 1,292,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

97,298.6 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 116,592.82 100,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการเด็กแห่งชาติ 47,703 0 0 0 % 0

โครงการเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
จอมทอง1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)

77,480 0 0 0 % 0
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โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
จอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 125,328 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
เทศบาล

0 3,140 2,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดการศึกษา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซักซ้อม
การป้องกันภัยในสถานศึกษา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการ
ป้องกันภัยในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,400 5,150 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 271,881.6 1,393,210.82 1,569,000 1,181,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,914 28,221 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 4,537.9 58,500 0 % 58,500
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,985 39,824 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 59,899 72,582.9 135,500 135,500
รวมงบดําเนินงาน 367,650.6 1,515,793.72 1,811,200 1,451,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ชนิดมีพนักพิงสูง  จํานวน  1 ตัว 4,900 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต จํานวน  1  
ตัว

7,700 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 9,600

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

0 50,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก  
จํานวน 6 เครื่องๆละ 14,600 บาท

0 84,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าเช่าใช้ระบบระบบ cloud server แบบที่ 
2

0 0 162,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 21,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)   จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 
บาท

0 5,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,600 175,700 229,800 12,600
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้าน
ข่วงเปาเหนือ )  หมู่ที่ 9 ตําบลข่วงเปา   

0 406,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 406,800 0 0
รวมงบลงทุน 12,600 582,500 229,800 12,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,596,068.6 7,870,838.34 9,394,980 3,079,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,887,563.54 0 0 100 % 4,564,260

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

282,731.83 0 0 100 % 464,800

เงินวิทยฐานะ 320,667.42 0 0 100 % 604,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 679,560 0 0 100 % 1,452,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 87,300 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,257,822.79 0 0 7,170,460
รวมงบบุคลากร 5,257,822.79 0 0 7,170,460
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 77,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,026,800 0 0 0 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,580 10,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

80,571.6 41,766 150,000 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอมทอง

1,145 0 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลจอม
ทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เข้าร่วม
การแข่งขัน

83,520 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตําบลจอมทอง

0 218,809 296,100 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,075,010 3,904,320 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 5,046,750

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 3,347,374 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,900 11,700 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 4,271,946.6 4,179,175 3,823,474 5,546,750
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,199 16,144 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,750 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,914 14,091 20,000 20,541.7 % 4,128,340
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ค่าอาหารเสริม (นม) 2,793,458.02 2,504,649.34 4,220,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 2,260 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54.5 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,700 25,740 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,842,325.52 2,564,634.34 4,329,000 4,217,340
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 151,361.38 0 0 0 % 0

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 76,336.17 0 0 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,340.79 0 0 0 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,147.21 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 241,185.55 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 7,355,457.67 6,743,809.34 8,152,474 9,841,890

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 128 x 60 x 
88 ซม.                        

0 2,490 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู

0 0 0 100 % 21,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู

0 0 0 100 % 792,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

56,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติผนัง 
(มีระบบฟอกแากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือ 
แบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย (ราคาไม่
รวมค่าติดตั้ง)

0 0 55,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร 0 0 14,000 -100 % 0

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับห้องประชุม 0 0 26,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 5 
ฟุต พร้อมฐานรอง จํานวน 4 หลัง

0 22,400 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล 0 0 45,000 -100 % 0
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ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

0 0 122,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมโคจรติดเพดานหมุนรอบ 360 องศา 0 0 4,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ 0 75,000 0 0 % 0

เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,700 0 33,800 0 0 % 0

เครื่องเสียงพร้อมลําโพงแบบลากจูง 0 0 4,900 -100 % 0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1 
ชุด 

0 12,700 0 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  จํานวน 1 
เครื่อง

0 11,700 0 0 % 0

ระบบสื่อสารภายในอาคาร 0 0 79,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กก. 0 0 18,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ํายาเหลวระเหย 
(NON-CFC)

0 0 93,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทีโอพร้อมอาร์ม จํานวน 1 ชุด 0 6,500 0 0 % 0

กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 18" จํานวน 1 ใบ 0 6,690 0 0 % 0

กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 20" จํานวน 1 ใบ 0 6,990 0 0 % 0

กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 22" จํานวน 1 ใบ 0 7,390 0 0 % 0

กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 24" จํานวน 1 ใบ 0 7,790 0 0 % 0

ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว จํานวน 1 คู่ 0 4,500 0 0 % 0

เบลไลล่า จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 0 5,000 0 0 % 0

เมโลเดี้ยน จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,900 
บาท

0 17,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,300 220,450 547,500 813,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารครูบาขาวปี 
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1

0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 250,000 0
รวมงบลงทุน 81,300 220,450 797,500 813,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 0 0 7,200,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 0 0 0 100 % 7,560,000

อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง 6,468,220 6,491,320 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,468,220 6,491,320 7,200,000 7,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน 6,468,220 6,491,320 7,200,000 7,560,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 19,162,800.46 13,455,579.34 16,149,974 25,385,350
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
เทศบาล

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 55,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 55,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 55,000
รวมแผนงานการศึกษา 20,758,869.06 21,326,417.68 25,544,954 28,520,130

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 986,150 1,044,180 1,110,160 -22.7 % 858,120

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 108,000 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 12,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,028,150 1,206,180 1,392,160 1,140,120
รวมงบบุคลากร 1,028,150 1,206,180 1,392,160 1,140,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 500 300 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 28,000 48,000 50,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 29,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,800 77,800 70,500 2,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 154,300 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 0 107,400 0 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

51,416 49,452 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 19,500 -100 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศํกยภาพผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหาร

9,234 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

12,428 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติด
ตั้งถังไขมันอย่างง่าย

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติด
ตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย

0 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,800 770 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 255,178 157,622 99,500 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,575 48,990 41,500 20.48 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 3,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,850 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,240 34,380 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 122,815 86,220 86,500 101,000
รวมงบดําเนินงาน 435,793 321,642 256,500 253,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 2,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   จํานวน  
1  เครื่อง

0 5,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,300 9,000 0
รวมงบลงทุน 0 38,300 9,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,463,943 1,566,122 1,657,660 1,393,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 308,640 326,760 353,320 59.42 % 563,280

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 202,500 270,000 472,880 129.4 % 1,084,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,500 30,000 72,000 83.33 % 132,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 533,640 626,760 898,200 1,780,080
รวมงบบุคลากร 533,640 626,760 898,200 1,780,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 483,164 609,600 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 759,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 474,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 37,456 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ

29,970 99,515 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

49,205.3 49,937.6 50,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลจอมทอง

29,900 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต และนันทนาการ            
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตและนันทนาการ เทศบาลตําบล
จอมทอง

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

4,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 10,000 10,000 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 219,682 220,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 220,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 47,633 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพในชุมชน

0 3,300 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพในชุมชน

0 0 0 100 % 35,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
มูลฐาน

0 0 0 100 % 165,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข
มูลฐาน

0 157,398 155,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 18,020 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปริธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1,950 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,245 18,541.83 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 623,434.3 1,271,083.43 1,634,000 1,164,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,015 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,800 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,378.8 24,186.8 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 71,524 170 10,000 900 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 9,960 4,980 20,000 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 157,677.8 29,336.8 95,000 215,000
รวมงบดําเนินงาน 817,112.1 1,336,420.23 1,765,000 1,559,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง

0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 
15000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

25,500 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 4,300 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 33,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 50/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) 0 0 160,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 0 8,490 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 92,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 12,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 23,200 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   จํานวน  
1  เครื่อง

0 5,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 
เครื่อง

5,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับงานประมวลผล

0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 53,300 37,290 361,500 0
รวมงบลงทุน 53,300 37,290 361,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน 330,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 330,000 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,734,052.1 2,000,470.23 3,024,700 3,339,080
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,197,995.1 3,566,592.23 4,682,360 4,732,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 356,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 356,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 356,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 80,000

โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของคนพิการ,ผู้ติด
เชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้เลิกสารเสพติดและ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ

10,885 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,885 0 50,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 10,885 0 50,000 132,800

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,885 0 50,000 488,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,885 0 50,000 488,960
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,270,980 1,344,840 1,447,600 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200 67,200 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 85,200 85,200 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 277,920 295,200 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 990,720 959,360 939,800 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 106,260 89,280 105,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,785,020 2,823,800 2,940,300 0
รวมงบบุคลากร 2,785,020 2,823,800 2,940,300 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,500 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 177,900 223,800 240,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,950 27,700 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 197,850 251,500 268,500 0
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 566,513.96 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมา 0 544,100 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 575,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

17,184 2,830 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 61,448 27,518 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 645,145.96 574,448 695,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,764 18,284 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 156,850 148,349 510,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 131,071 25,275 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 63,000 0 15,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,802.8 38,452.5 70,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 18,380 21,060 30,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,980 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,910 33,300 15,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 7,700 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 506,457.8 284,720.5 775,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 239,440.19 289,124.86 110,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 239,440.19 289,124.86 110,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,588,893.95 1,399,793.36 1,848,500 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ๆละ 
5,500 บาท

11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะวัดความหนา  CORE DRILLING 
MACHINE 0 61,500 0 0 % 0

ล้อวัดระยะดิจิตอล 0 0 3,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 12,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,000 61,500 15,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 200,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 43,687 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 43,687 200,000 0
รวมงบลงทุน 41,000 105,187 215,900 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 0 74,511.21 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 74,511.21 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 74,511.21 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,414,913.95 4,403,291.57 5,004,700 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประจําหมู่
บ้าน (ข้างวัดดอยแก้ว) แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต
.ดอยแก้ว

0 0 402,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนาย
บุตร  อินต๊ะยศ ถึงบ้านนายชาญ  ชมภูศรี 
(แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว)  

0 0 98,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 58/89



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.บ้าน
หลวง เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง
(แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง)

0 0 714,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งแคบ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหลวงเชื่อม
หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหลวง

322,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนเลียบลําน้ําแม่กลาง 
เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.บ้านหลวง  (แผนชุมชนหมู่ที่ 
4 ต.บ้านหลวง)

0 0 746,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างประตูน้ําลําเหมืองกลาง
บ้าน หมู่ที่ 4  ตําบลข่วงเปา

0 147,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินข้างบ้านนาง
สมบูรณ์  ทองจํารูญ หมู่ที่ 5 ตําบลข่วงเปา

0 76,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินถนนทุ่งแคบ 
สันป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหลวง

0 217,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังกันดินลําเหมืองแมด 
จากบ้านลุงใจถึงสวนลุงอุ่น หมู่ที่ 4 ตําบล
ข่วงเปา

0 197,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างพนังลําเหมืองนางู หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

248,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หน้า
โบสถ์ข่วงเปาด้านเหนือ (แผนชุมชนหมู่ที่ 4 
ต.ข่วงเปา)

0 0 653,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยหอ
ประชุมหมู่ที่ 4 ต.ข่วงเปา  (แผนชุมชนหมู่ที่ 
4 ต.ข่วงเปา)

0 0 111,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนน
เทศบาล ซอย 20 ถึงลําเหมืองนาทราย หมู่
ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว

0 366,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนดอย
แก้ว ซอย 2 ถึงลําเหมืองมะม้า (แผนชุมชน
หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว)

0 0 238,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  บ้านนายสม  นามเทพ หมู่ที่ 
1 ตําบลดอยแก้ว

93,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัว U 
พร้อมฝาปิด คสล.  ถนนเทศบาล ซอย 1
(แผนชุมชนหมู่ที่ 9  ต.ข่วงเปา)

0 0 238,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําเหมืองแมด 
เชื่อมถนนป่ากล้วยสันแต้น 
(แผนชุมชนหมู่ที่ 11 ต.ข่วงเปา)

0 0 137,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานถนนแม่กลาง  ซอย 
1  (แผนชุมชนหมู่ที่  3 ต.บ้านหลวง) 0 0 348,000 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมทําราวกันตก 
ถนนเทศบาลตําบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง 
ธกส.) หมู่ที่ 9 ตําบลข่วงเปา

152,000 0 0 0 % 0

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
ดวงคํา  จีนใจ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช  แก้วก๋อง
มา หมู่ที่ 1 ตําบลดอยแก้ว

34,000 0 0 0 % 0

โครงการเทลานคอนกรีตที่สาธารณะประจํา
หมู่บ้าน  (แผนชุมชนหมู่ที่ 1 ต.บ้านหลวง)

0 0 226,000 -100 % 0

โครงการพนังกันดินลําเหมืองแมด ตั้งแต่
หลังบ้านนางต่อน เทพวงศ์ ถึงบ้านนาง
ปรารถนา  สินทร  หมู่ที่ 9 ตําบลข่วงเปา

0 145,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อส่งน้ําสู่ลําเหมืองกลางบ้าน 
หมู่ที่ 4 ตําบลข่วงเปา

0 218,000 0 0 % 0
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขยายถนนข้ามลําเหมือง (ท่าน้ํา
ดอยแก้ว)   (แผนชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว) 

0 0 21,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช. (แผนชุมชน
หมู่ที่ 9 ต.ข่วงเปา) 0 0 306,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนสายป่ากล้วยสันแต้น (แผนชุมชนหมู่ที่ 
11 ต.ข่วงเปา)

0 0 266,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนหลักเมือง ซอย 1 (แผนชุมชนหมู่ที่ 11 
ต.ข่วงเปา)

0 0 393,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
พร้อมไหล่ทาง  ถนนเทศบาล ซอย 16 
ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่ (เขตเทศบาลตําบลจอมทอง)

0 0 344,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 849,000 1,366,000 5,241,800 0
รวมงบลงทุน 849,000 1,366,000 5,241,800 0
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รวมงานไฟฟ้าและประปา 849,000 1,366,000 5,241,800 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 112,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 437,040 250,140 269,880 7.07 % 288,960

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,148,110 2,071,536 2,146,480 23.93 % 2,660,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 162,030 157,018 189,120 21.68 % 230,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,747,180 2,478,694 2,605,480 3,291,920
รวมงบบุคลากร 2,747,180 2,478,694 2,605,480 3,291,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 87,780 86,100 110,000 9.09 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 87,780 86,100 110,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 454,442.35 504,225.99 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 240,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 431,500 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะ

39,850 64,742 57,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 302,859.4 219,926 250,000 8 % 270,000

รวมค่าใช้สอย 797,151.75 788,893.99 738,500 560,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,298 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 6,143 636 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,455 104,572 140,000 7.14 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 454,524.6 341,614.4 408,000 10.29 % 450,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,100 15,750 10,000 150 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 616,520.6 462,572.4 573,000 640,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 11,284.71 10,757 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,284.71 10,757 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,512,737.06 1,348,323.39 1,431,500 1,330,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,259,917.06 3,827,017.39 4,036,980 4,621,920
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,200 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 96,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 96,200 96,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 96,200 96,000 100,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 96,200 96,000 100,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,620,031.01 9,692,308.96 14,383,480 4,721,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 323,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 367,920
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 703,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 703,680

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ส่ง
เสริมคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลจอม
ทอง

51,400 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มช่องทางการ
ตลาดทาง Electronics หรือสินค้าออนไลน์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมการสานก่องข้าว (กระติ๊บ
ข้าว)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000 19,220 0 0 % 0

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

26,300 0 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมตามแนว
ทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0 17,775 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

24,760 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์, สินค้า ภาย
ในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์,สินค้า ภาย
ในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง

21,560 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าภาย
ในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 63,400 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน (ออมวันละบาท)

0 7,975 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง             
(ออมวันละบาท)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง (ออมวันละ
บาท)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 146,850 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 102,950 150,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

40,800 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย 
ประชาชน

24,795 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

0 11,490 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 428,665 159,410 290,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 428,665 159,410 290,000 400,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจําปี พ.ศ. 
2564

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอําเภอจอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอําเภอจอมทอง 
ภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2564 จัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 3,000

โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอําเภอจอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอําเภอจอมทอง 
ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2563 จัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 
ประจําปร 2564

0 0 3,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มศิลปประดิษฐ์
ผ้าใยบัว หมู่ที่ 1 ตําบลดอยแก้ว

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพศิลป
ประดิษฐ์ผ้าใยบัว หมู่ที่ 1 ตําบลดอยแก้ว

0 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 83,000 53,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 83,000 53,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 428,665 189,410 373,000 1,156,680
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 428,665 189,410 373,000 1,156,680

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 288,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 300,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 300,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ชุมชนสัมพันธ์

0 0 0 100 % 200,000

โครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิต 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬา 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 41,060 186,577 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 41,060 186,577 150,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 14,000 7.14 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 41,060 186,577 164,000 665,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 41,060 186,577 164,000 965,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 293,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 293,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 293,520

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 15,160 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง 0 0 240,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง 0 0 0 100 % 240,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 89,763.75 90,563.75 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 147,370 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญประจําปีศาลหลักเมือง 24,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีเดือนเก้าเป็ง 235,340 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 19,360 16,450 20,000 -100 % 0

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่

0 14,860 0 0 % 0

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาศาลหลัก
เมือง

0 24,000 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาศาลหลัก
เมือง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ํา
โพธิ์

0 0 0 100 % 200,000

โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ํา
โพธิ์

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม 
คุณธรรม อําเภอจอมทอง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 49,460 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 580,453.75 145,873.75 595,000 775,000
รวมงบดําเนินงาน 580,453.75 145,873.75 595,000 775,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าดํา
หัวป้อเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันปีใหม่เมือง อําเภอจอมทอง 
ประจําปี พ.ศ. 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และของดีจ๋อมตอง ประจําปี พ.ศ. 2564

0 0 125,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ 5 ตําบล
ข่วงเปา

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 5,000 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระเจ้าแก้ว 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระเจ้าแก้ว 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง
วัดข่วงเปา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็ง
วัดข่วงเปา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมือง (หอพ่อบ้าน-เสื้อบ้าน)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมือง (หอพ่อบ้าน-เสื้อบ้าน)

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมืองหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีทําบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมืองหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีบวงสรวงดวงพระ
วิญญาณพระยาอังครัฎฐะ

0 5,000 0 0 % 0
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โครงการประเพณียี่เป็งวัดพระธาตุ 0 15,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง  หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 15,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัด
พระธาตุ

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัด
พระธาตุ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 
ตําบลข่วงเปา

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 15,000 0 0 % 0
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โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านหลวง

0 15,000 15,000 -100 % 0
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โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 
ตําบลข่วงเปา

0 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีสมโภชวัดดอยแก้ว 0 20,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุบุญเดือน
สิบ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุบุญเดือน
สิบ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสี่เป็งวัดข่วงเปา 0 20,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีสืบชะตาเสาหลัก
เมืองบวงสรวงพระยาอังครัฎฐะ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการประเพณีสืบชะตาเสาหลัก
เมืองบวงสรวงพระยาอังครัฎฐะ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์  หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 100 % 25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 11 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 35,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 11 
ตําบลข่วงเปา

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 100 % 35,000
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โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 4 
ตําบลข่วงเปา

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 5 
ตําบลข่วงเปา

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 6 
ตําบลข่วงเปา

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 6 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 65,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 35,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ําโพธิ์ หมู่ที่ 9 
ตําบลข่วงเปา

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม 
คุณธรรม อําเภอจอมทอง   

0 20,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนเอกชน 580,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 580,000 260,000 750,000 595,000
รวมงบเงินอุดหนุน 580,000 260,000 750,000 595,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,160,453.75 405,873.75 1,345,000 1,663,520
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าดํา
หัวป้อเมืองเจียงใหม่ และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันปีใหม่เมืองอําเภอจอมทอง  
ประจําปี พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีและของดีจ๋อมตอง  ประจําปี พ.ศ
.2564-2565

0 0 0 100 % 125,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 155,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 155,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,201,513.75 592,450.75 1,509,000 2,783,520
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,231,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 85,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,384,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,384,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 220,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 250,800
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 270,000

ค่าจ้างออกแบบ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 79,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 229,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 124,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 608,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,433,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,817,880
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 508,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,009,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 90,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,608,840
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,608,840
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก ( ดีเซล ) 0 0 0 100 % 982,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 982,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมราง
ระบายน้ําข้างสระว่ายน้ําสระบายดี  ม.6 
 ต.ข่วงเปา

0 0 0 100 % 742,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากสามแยก
บ้านนางสุขฤทัย  ทะนันชัย  ถึงบ้านพ่อมี    
      ปริยะ  หมู่ที่  5  ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 264,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนบ้าน
หลวง  ซอย 6  หมู่ที่ 6   ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 188,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํานักเรียนโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 ( ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ )

0 0 0 100 % 280,000

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
 ถนนบ้านหลวง  ซอย 7  หมู่ที่ 6         
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 121,000
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โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
 ถนนแม่ยะ  ซอย 3  เชื่อมถนนหลักเมือง
และถนนเทศบาล  ซอย 9  หมู่ที่  5  ตําบล
ข่วงเปา

0 0 0 100 % 472,000

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
 ถนนหลักเมือง ซอย  4 หมู่ที่ 11 
ตําบลข่วงเปา

0 0 0 100 % 135,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,202,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,184,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 4,792,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,610,720
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 191,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 191,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 191,640

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 191,640
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 191,640

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 242,400 260,400 7.56 % 280,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 231,060 242,400 260,400 280,080
รวมงบบุคลากร 231,060 242,400 260,400 280,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,500 12,500 12,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,500 12,500 13,500 1,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,700 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,700 0 1,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,420.41 3,662.34 5,000 0 % 5,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,576.56 2,296.77 3,000 66.67 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,996.97 5,959.11 8,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 49,196.97 18,459.11 22,500 11,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

33,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 33,500 0 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 313,756.97 260,859.11 282,900 291,080
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รวมแผนงานการพาณิชย์ 313,756.97 260,859.11 282,900 291,080
รวมทุกแผนงาน 82,398,198.04 82,439,692.03 104,560,000 105,600,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2564  23:23 หน้า : 89/89
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลต าบลจอมทอง 
อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   105,600,000   บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร    และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง       รวม    30,667,820 บาท 
 

งบกลาง         รวม    30,667,820 บาท 

 งบกลาง        รวม    27,941,840 บาท 
 

  งบกลาง       รวม    27,941,840 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     จ านวน    571,608 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง กรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

เงินสมทบกองทุนทดแทน                            จ านวน      22,864 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย 

ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

เงินช่วยเหลืองบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา   จ านวน     1,000,000    บาท 
เพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 

 เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ       จ านวน   21,073,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลต าบลจอมทอง 

โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได ส าหรับผู้สูงอายุ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ       จ านวน    4,987,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดที่ได้แสดงความ

จ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลต าบลจอมทอง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548            
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์       จ านวน      150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า

การวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

ส ารองจ่าย        จ านวน      136,968   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิด        

สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย          
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน          รวม    2,721,980    บาท 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร      จ านวน        60,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจราจร  เช่น การทาสีตีเส้นจราจร  ทางข้าม ถนน เส้นขอบบนพ้ืน   
แผงกั้น จัดท าป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการสัญจร และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    
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เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล      จ านวน       157,941    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้สมาชิกสามัญต้อง

จ่ายค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณารายรับจริงประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว  
(2 ปี) ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้า
หมื่นบาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมวด 3 ข้อ 16 

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   จ านวน       490,725   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในอัตราไม่น้อยกว่า      

ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564    

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)        จ านวน      114,822   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย

และการน าส่งเงินเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน      จ านวน       100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับการสมทบ

ต้องเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมีคุณสมบัติ   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)   จ านวน     1,398,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   โดย
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี และมิให้น ารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)        จ านวน       50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือค่ าครองชีพผู้รับ
บ านาญในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า                 จ านวน      350,492   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

เงินช่วยพิเศษ            รวม  4,000    บาท 
 

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน     จ านวน  2,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน กรณขี้าราชการ/พนักงานถึงแก่ความตาย 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ข้อ 5  
  

เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า      จ านวน  1,000    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าศพลูกจ้างประจ า กรณลีูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       

เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง      จ านวน  1,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าศพพนักงานจ้าง กรณพีนักงานจ้างถึงแก่ความตาย  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
3. งานบริหารงานคลัง 
4. งานควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายใน 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป    21,113,270    บาท 
งานบริหารทั่วไป                รวม    14,106,640  บาท 
  

งบบุคลากร                รวม    10,167,240  บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            รวม     2,848,320  บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก                       จ านวน    725,760  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
- นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 28,800 บาท  จ านวน 345,600 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,840 บาท จ านวน 380,160 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                     จ านวน    180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
- นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท  จ านวน 72,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ เดือนละ 4,500 บาท  จ านวน 108,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                        จ านวน   180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
- นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท  จ านวน 72,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ เดือนละ 4,500 บาท  จ านวน 108,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี                    จ านวน    207,360  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี 

- เลขานุการฯ  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 10,080 บาท  จ านวน 120,960 บาท 
- ที่ปรึกษาฯ  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,200 บาท  จ านวน 86,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล                      จ านวน  1,555,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  
- ประธานสภาเทศบาล จ านวน1 อัตราๆ เดือนละ 15,840 บาท จ านวน 190,080 บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล จ านวน1 อัตราๆ เดือนละ 12,960 บาท จ านวน 155,520บาท 
- สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตราๆ เดือนละ 10,080 บาท จ านวน 1,209,600 บาท 
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เงินเดือนฝ่ายประจ า           รวม       7,318,920  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                    จ านวน     5,763,120  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสังกัดฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน             รวม       272,400   บาท 

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน       จ านวน       218,400   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
- ปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,000 บาท  

จ านวน 84,000 บาท 
- รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท 

จ านวน 67,200 บาท 
- หัวหน้าส านักปลัด (ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ      

5,600 บาท  จ านวน 67,200 บาท 

- เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ตก.)      จ านวน   54,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ตก.)  
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง               จ านวน   296,400   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 

- ปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,000 บาท 
จ านวน 84,000 บาท 

- รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท
จ านวน 67,200 บาท 

- รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท
จ านวน 42,000 บาท 

- หัวหน้าส านักปลัด (ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท 
จ านวน 67,200 บาท 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 
1,500 บาท  จ านวน 18,000 บาท 
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- หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 18,000 บาท 

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  รวม   923,760   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                  รวม    63,240   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด            

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 
งบด าเนินงาน                รวม    3,332,500    บาท 

ค่าตอบแทน              รวม       481,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.           จ านวน    100,000   บาท 

- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานฯ        จ านวน      30,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน         
การสรรหาพนักงานและมีสิทธิเบิกได้ 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

- ค่าท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง        จ านวน     10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติงาน    
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิเบิกได้ 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 
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- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ           จ านวน   50,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจ าปี 2565 ให้แก่พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ าที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง          จ านวน  10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต นายทะเบียนอ าเภอ/นาย
ทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ   
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง  เจ้าหน้าที่รักษา        
ความปลอดภัย การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ ส าหรับพนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
และค่าตอบแทนอ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น          
พ.ศ. 2562  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563    

ค่าเบี้ยประชุม                จ านวน    30,000   บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น หรือคณะกรรมการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมได้ตามสิทธิและระเบียบก าหนด  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด งานสมนาคุณคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ฯลฯ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
มาตรา  68  วรรคสอง  การจ่ายเงินค่าป่วยการแก่ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก าหนด
ตามฐานะของเทศบาล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล                
พ.ศ.  2554  ข้อ  5 ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาล  ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง  เฉพาะครั้งท่ีมาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท  
ส าหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในส่ีของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว   

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0804.4/ว 2158 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันท่ี 20 เมษายน 2559 

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             จ านวน     5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  

ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกจากเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้และมีสิทธิเบิกได้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน       
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน                  จ านวน   332,400 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         จ านวน    13,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ค่าใช้สอย                รวม   1,031,500  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                รวม     410,800   บาท 

-  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                  จ านวน     194,800   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่ม                   
ค่าจ้างท าของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานดูแลรักษาความสะอาด
เทศบาลต าบลจอมทอง  โดยจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ของเทศบาลต าบลจอมทอง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน          จ านวน  216,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชน           

โดยจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศเทศบาลต าบลจอมทอง  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/     
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8  หน้า 43 ข้อ 1  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ                รวม     50,000   บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง  ค่ารับรอง      
  - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง  มหาดไทย หรือการประชุม  ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของของผู้บริหารท้องถิ่น   

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมและพัฒนาคณะกรรมสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานในแต่ละครั้งของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)   ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)     

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์ปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563    

- โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมปกป้องสถาบัน     
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมปกป้อง
สถาบัน เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น  เฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช  และกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบัน 
ฯลฯ  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ พานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง            
กรวยดอกไม ้ พวงมาลัย   กระเช้าดอกไม้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 23 ข้อ 3 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        รวม 420,700 บาท 
 

1. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการตามแนวนโยบายของอ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล  
  จ านวน  10,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวนโยบายของอ าเภอ จังหวัด รัฐบาล ที่มีหนังสือ
สั่งการหรือขอความร่วมมือจากเทศบาลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
 

2. โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย              จ านวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น  การประกอบพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ  การจัดกิจกรรมบริการชุมชนต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่  พานพุ่มดอกไม้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้าที่  205            
ข้อ 7  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล            จ านวน   10,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าบุญตักบาตร 

การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล  การจัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย 
ไวนิล  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้าที่  205            
ข้อ 8  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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  4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/ พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง และผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง              จ านวน   100,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาล /ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ ที่ปรึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง และผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการ
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0209.2/ว 3565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2551  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 29 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 22 ข้อ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง   
      จ านวน      10,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจอมทอง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ ง            
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลจอมทอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทาง
ไปติดต่อราชการ  ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการะประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  ค่าจัดท าป้ายประกาศผลคะแนน ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่ากระดาษต่อเนื่อง       
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ค่าจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง  ค่าพิมพ์หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คู่มือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น          
พ.ศ. 2562  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0818.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 22  ข้อ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน         
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง           จ านวน  100,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร      
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน         
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าท่ีพัก  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0209.2/ว 3565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551   
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 29 ข้อ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

  8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลต าบลจอมทอง    จ านวน 10,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลต าบล
จอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น    

เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5  หน้า 24 ข้อ 4   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

9. โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต            จ านวน    20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต โดยจ่ายเป็น             
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  หน้า 142 ข้อ 4 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

10. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม         จ านวน 30,700   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
                          จ านวน   100,000    บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล
ต าบลจอมทอง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน     
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

  12. ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล            จ านวน    5,000    บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล และเงินรางวัลในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ฯลฯ         
หรือเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้  
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  13. ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา        จ านวน     5,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจการของ
ท้องถิ่นโดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                         จ านวน   150,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น                  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ              รวม    630,000     บาท 

วัสดุส านักงาน                 จ านวน    150,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ งของที่ เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน           
แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายระเบียบที่ต้องใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานของกิจการเทศบาล รวมถึงหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       จ านวน     30,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับอาคารส านักงานและอาคาร
สถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว                        จ านวน     50,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด  ช้อน  ชาม
ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
    เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุก่อสร้าง                          จ านวน   10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  แปลงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซี เมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู  
ท่อน้ าฯลฯ 
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         จ านวน   30,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       จ านวน   200,000   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเครื่อง  ค่าน้ ามันหล่อลื่นจักรยานยนต์ ฯลฯ 
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               จ านวน     10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุการเกษตร                     จ านวน    10,000   บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้   ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช 
เช่น ใบมัด เชือกผ้าใบหรือผ้าพลาสติกและอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              จ านวน      30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม   

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  วีดีโอ แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ 
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เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุคอมพิวเตอร์                         จ านวน   100,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุส ารวจ          จ านวน   5,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ 

เครื่องเจาะส ารวจ กล้องส่องทางไกล ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุอื่น                                 จ านวน     5,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน
กิจการของท้องถิ่นเช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า วาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

  ค่าสาธารณูปโภค               รวม  1,190,000   บาท 

ค่าไฟฟ้า                       จ านวน     800,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล              จ านวน     40,000   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับอาคารส านักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 
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ค่าบริการโทรศัพท์                        จ านวน  140,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ส านักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์              
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย์                         จ านวน   30,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่ารถตู้ไปรษณีย์ 
ส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       จ านวน  165,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียม            
ในการใช้บริการ 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)      จ านวน  15,000   บาท 
  เ พ่ื อจ่ า ย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา ร เ ช่ า พ้ื นที่ เ ว็ บ ไ ซต์  แ ละค่ า ธ ร รม เนี ยมที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง                   
(ระบบ CLOUD,HOSTING) 

 

งบลงทุน                 รวม      534,900    บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์               รวม     384,400    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                                                           รวม     184,700    บาท 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)          จ านวน   55,600    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ          

แบบแขวน ขนาด 18,000  บีทียู   จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,800  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
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 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว   

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมต่่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

  (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

  (3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

ครุภัณฑ์ดั งกล่ าว เป็ น เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านั กงบประมาณ                   
เดือนธันวาคม 2563  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 1 
ข้อ 4 

2. ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์             จ านวน  69,000   บาท  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท า โปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ( E-Office)         

จ านวน 1 ระบบ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ท าการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในงานสารบรรณ (หนังสือรับ ,หนังสือส่ง,บันทึกข้อความ,ค าสั่ง

,ประกาศ) ในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถท าการสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถก าหนดผู้ใช้ได้เอง ไม่จ ากัด โดยมีรหัสผ่านในการควบคุมการ ใช้งานและสามารถ

ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได ้ 
3. สามารถแสดงสถานะของการเสนอหนังสือว่าอยู่ในข้ันตอนใด วัน-เวลา  
4. สามารถเพ่ิม/แก้ไข ส่วน/กอง และงาน ได้เองไม่จ ากัด  
5. สามารถสแกนเอกสารเข้าไปเก็บไว้ในโปรแกรมได้ เพ่ือท าการเปิดดู เอกสารในรูปแบบ PDF 

ได้ทันทีท่ีต้องการ  
6. มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยระบุบางส่วนของข้อความที่ต้องการสืบค้นก็ สามารถท าการค้นหา

ได้อย่างรวดเร็ว  
7. มีระบบจัดพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ในทันที ในรูปแบบ ทะเบียนหนังสือ  
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8. เป็นระบบออนไลน์ ผ่านเว็บท าให้สามารถบันทึกหรือสืบค้นข้อมูลหรือสั่ง พิมพ์รายงานได้จาก
ทุกอุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

9. เข้าใช้งานในระบบทาง url : www.eofficethai.com/(ชื่อหน่วยงาน)  
10.พ้ืนที่เก็บข้อมูลใน Server ของระบบไม่จ ากัด 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 12 ข้อ 1 

  3. แท่นบรรยาย          จ านวน 19,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย   จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 6,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า  50  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  110 ซม 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 12 ข้อ 2 

  4. เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร        จ านวน 15,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า 

   2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
ครุภัณฑ์ดั งกล่ าว เป็ น เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านั กงบประมาณ                 

เดือนธันวาคม 2563 เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8     
หน้าที่ 12 ข้อ 3 

 

5. ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก         จ านวน 11,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก   จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,500  บาท        

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 91.5 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 ซม  สูงไม่น้อยกว่า  183 ซม 
2. ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น  
3. เหล็กท้ังหมดผ่านการท าความสะอาดผิดงาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
4. เพ่ิมการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 



   ห น้ า  | 21 
 

 

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 13 ข้อ 6  

6. เก้าอ้ีท างาน          จ านวน 14,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน   จ านวน 12 ตัว ๆ ละ 1,200  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
เก้าอ้ีส านักงาน มีโช๊ค  ขนาด 55x64x90 เซนติเมตร 
2. โครงสร้างท าจากเหล็กบุด้วยฟองน้ า หุ้มด้วยหนัง PVC  
3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 13 ข้อ 7 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                        รวม     59,700  บาท 

  1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV      จ านวน 59,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด 55 นิ้ว  จ านวน 3 

เครื่อง ๆ ละ 19,900  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล           
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)         
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)          
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight          
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)          
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง       
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์          
7) มีตัวรับสัญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ครุภัณฑ์ดั งกล่ าว เป็ น เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านั กงบประมาณ                   

เดือนธันวาคม 2563 เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 1 
ข้อ 5 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         รวม    14,000   บาท 

  1. ตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น        จ านวน  6,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น   จ านวน 1 ตู้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดกว้างไม่น้อย 88.5 ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 45.7 ซม.   สูงไม่น้อยกว่า 127 ซม. 
2. วัสดุผลิตจาก PVC คุณภาพสูง เม็ดพลาสติกหนา มีมุ้งลวดบริเวณบานเปิด 
3. มี 3 ชั้น ความห่างของแต่ละชั้นประมาณ 26 ซม. ชั้นบนสุดเป็นบานเปิดมีกระจก 
4. มีถาดรอง (กันมด) 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 2 ข้อ 7 

  2. ตู้อเนกประสงค์ 1 ชั้น        จ านวน  8,000  บาท 
เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อ ตู้ อ เนกประสงค์  1  ชั้ น    จ านวน  2 ตู้  ๆ  ละ 4 ,000  บาท                  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดลึกไม่น้อย 34 ซม.  กว้างไม่น้อยกว่า 89 ซม.   สูงไม่น้อยกว่า 67 ซม. 
2. วัสดุผลิตจาก PVC คุณภาพสูง เม็ดพลาสติกหนา มีมุ้งลวดบริเวณบานเปิด 
3. มี 3 ชั้น  
4. บานประตูระบายอากาศได้อย่างดี 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

เดือน ธันวาคม  2563  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โดยใช้วิธีสืบราคาจาก
ท้องตลาด เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 2 ข้อ 8 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์                       รวม   126,000   บาท 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In one ส าหรับงานส านักงาน          จ านวน   51,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ๆ 

ละ 17,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 
หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 1 ข้อ 6 

  2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA            จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 14 ข้อ 10 

  3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
             จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 15 ข้อ 11 

  4. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2    จ านวน 40,000 บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 15 ข้อ 12     

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            จ านวน    150,500   บาท 
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ของขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับครุภัณฑ์  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปี 2565 ซึ่งเป็นการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเฉพาะ
ด้านที่เทศบาลฯ ไม่สามารถด าเนินการเองหรือจ้างบุคคลอ่ืนได ้
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งบเงินอุดหนุน                รวม       72,000    บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            รวม       40,000    บาท 

  1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     จ านวน   40,000   บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลแม่สอย ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และหนังสือเทศบาลต าบลแม่สอยที่ ชม  82701/ว 550                                   
ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ิมเติม (ฉบับที่5)      
หน้า 25 ข้อ 6 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             รวม  32,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ตามโครงการดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา                                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      จ านวน   32,000  บาท 

- วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2564)          
- วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564)     
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) (5 ธันวาคม 2564)    
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี      

(3 มิถุนายน 2565)       
- วันคล้ ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสิ นทร                       

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565)    
- วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  

พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (12 สิงหาคม 2565)    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. 2559  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่ ชม 0218/ว 1872  ลงวันที่             
20 พฤษภาคม 2564   
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
หน้า 9  ข้อ 2 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ                รวม   1,190,860  บาท 
 

งบบุคลากร                  รวม     876,360  บาท 
 

เงินเดือนฝ่ายประจ า              รวม     876,360  บาท 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล            จ านวน    858,360  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง              จ านวน 18,000  บาท 
เ พ่ื อจ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ป ระจ า ต า แหน่ ง ขอ งหั ว หน้ า ฝ่ า ย ยุ ทธ ศาสตร์ แ ละงบประมาณ              

(ประเภทอ านวยการระดับต้น) จ านวน 1  อัตรา ๆ ละ 1,500  บาท ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณ 
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

งบด าเนินงาน                     รวม  314,500   บาท 
 

ค่าตอบแทน                   รวม  81,500  บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                จ านวน   3,000   บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และมีสิทธิเบิกได้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

ค่าเช่าบ้าน                  จ านวน 72,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                จ านวน  6,500   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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            ค่าใช้สอย       รวม   202,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        รวม   157,000   บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการ                                                 จ านวน  157,000   บาท 
เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ              

วีดีทัศน์   ค่าล้างอัดขยายรูปการจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการเทศบาล ฯในสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ การ
จัดท า   เอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  วารสาร  แผ่นพับ ฯลฯ   

เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุง พัฒนา Web site ของเทศบาลเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า
พัฒนา Web site ของเทศบาลรวมถึงค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่ม 
ค่าจ้างท าของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ก าหนดประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รวม    45,000   บาท 

  1.โครงการจัดท าและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   จ านวน   5,000  บาท 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอมทอง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าและทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างในการติดตามและประเมินผลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง ท้องถิ่นฯ  หน้า 142 
ข้อ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมและสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง
         จ านวน         20,000     บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 142 ข้อ 1
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

3.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จ านวน         10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร      จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ฯ  พนักงานจ้าง 

ลูกจ้างประจ า รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ค่าวัสดุ            รวม 31,000   บาท 

วัสดุส านักงาน                        จ านวน    10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่ เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน             

แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฎหมายระเบียบที่ต้องใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติงานของกิจการเทศบาล เป็นต้น 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              จ านวน       1,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน  สีกระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์มแถบ

บันทึกเสียงหรือภาพวีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยายภาพ  ฟิล์ม  ม้วนวีดีโอ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน     20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล 

ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

 เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
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งานบริหารงานคลัง               รวม  5,635,050 บาท 
  

งบบุคลากร                รวม 4,817,400 บาท 
 

  เงินเดือนฝ่ายประจ า             รวม 4,817,400 บาท 

เงินเดือนพนักงาน                              จ านวน       3,217,680 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองคลังพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี               

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน              รวม      67,200      บาท 

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ                    จ านวน          67,200      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

เงินประจ าต าแหน่ง       รวม     103,200     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  
- ผู้อ านวยการกองคลัง  (ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 

บาท รวม 67,200 บาท 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ                             

เดือนละ 1,500 บาท   รวม 18,000 บาท 

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 
1,500 บาท รวม 18,000 บาท   

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า         รวม   609,312    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินลูกจ้างประจ าของกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        รวม   796,008     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        รวม     24,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบด าเนินงาน               รวม      817,650   บาท 
 

ค่าตอบแทน             รวม      333,650   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.              จ านวน      100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่             
12 กันยายน 2561 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  จ านวน      20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้ างซึ่งมีสิทธิ

เบิกได ้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน                      จ านวน     147,600  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     จ านวน      66,050  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าใช้สอย              รวม     322,000  บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              รวม     132,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการ                                                จ านวน      132,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม

ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม      180,000  บาท 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี     จ านวน     100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 81  
ข้อที่  1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน      
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม           จ านวน   30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
               จ านวน     50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาลฯ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                    จ านวน     10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ             

เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ                รวม   162,000   บาท 

วัสดุส านักงาน                        จ านวน    80,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบ

พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง เป็นต้น 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095             
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว                      จ านวน      3,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด  ช้อน  ชาม

ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ฯลฯ 
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            จ านวน      3,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี่  ยางในยางนอก  ปะยาง ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             จ านวน     6,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเครื่อง  ค่าน้ ามันหล่อลื่นจักรยานยนต์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์               จ านวน   70,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึก

ส าหรับเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                        รวม    180,720   บาท 
  

งบบุคลากร                 รวม    180,720   บาท 

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)              รวม    180,720   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน              จ านวน    180,720    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
     แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  

     1. งานเทศกิจ 

     2. งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม   3,322,060  บาท 
 

งานเทศกิจ                            รวม    180,720   บาท 
  

งบบุคลากร                 รวม    180,720   บาท 

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)              รวม    180,720   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน              จ านวน    180,720    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                 รวม     3,141,340   บาท 
  

งบบุคลากร                 รวม     1,767,840   บาท 
 

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)             รวม     1,767,840   บาท 

เงินเดือนพนักงาน             จ านวน 180,720   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             จ านวน      336,360   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินลูกจ้างประจ า  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จ านวน     1,178,760  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            จ านวน       72,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบด าเนินงาน                  รวม    1,314,000   บาท 

ค่าตอบแทน                รวม   17,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.            จ านวน        15,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ

ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด  
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/    
ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จ านวน     2,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ า        

และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย                  รวม   1,007,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    รวม    566,000   บาท 

  ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน   486,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย และภัยพิบัติ การเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย การขุดลอกท่อระบายน้ า  ล้างรางระบายน้ า การก าจัด
วัชพืชในแม่น้ าล าคลอง เศษไม้กีดขวางล าน้ า การท าความสะอาด การจับสัตว์ร้าย  การตัดต้นไม้ กิ่งไม้รุกล้ าที่
สาธารณะ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  การบริการประชาชน และการรักษาความปลอดภัย 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

โครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางล าน  าแม่กลาง     จ านวน     80,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างในการด าเนินโครงการปรับเกลี่ยสิ่งกีดขวางล าน้ าแม่กลาง 

ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 , 2 ต าบลดอยแก้ว หมู่ที่ 3 , 4 ต าบลบ้านหลวง และหมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044             
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

  เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น   ( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 5 )  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล จ อม ท อ ง                        
(เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5  หน้าที ่7 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน 
(PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       รวม        241,000     บาท 
 

1.โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด       จ านวน        50,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย            
ที่ มท 0810.6/ ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5  หน้าที่ 64 ข้อ 5  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่   จ านวน    8,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่    

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น   

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้าที่ 188 ข้อ 1 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องกับประเด็นยุยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์    จ านวน  8,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่    

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น   
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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้าที่ 188 ข้อ 2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

4.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื องต้นในสถานประกอบการ      
            จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน

สถานประกอบการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน                     
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น  

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด 8 ข้อ 30 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555  

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้าที่ 143 ข้อ 2  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 

5.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย            จ านวน    50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย                  

ในการเยียวยา  ฟ้ืนฟู โดยมีค่าใช้จ่ายในด้านการด ารงชีพ  ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านแพทย์และการสาธารณสุข 
ด้านการเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกรณีอ่ืนตามที่
ระเบียบก าหนด  

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 17      
ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
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9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จ านวน    20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        รวม     200,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือ่่อมแ่มทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น                 
ค่า่่อมแ่มทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  

ค่าวัสดุ        รวม     290,000    บาท 

วัสดุส านักงาน                    จ านวน      10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า่ื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียนแบบพิมพ์  
สิ่งพิมพ์ได้จากการ่ื้อหรือการจ้าง ค่าหนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมายระเบียบที่ต้องใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของ
กิจการเทศบาล รวมถึงหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         จ านวน     10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด่ื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับอาคารส านักงานและอาคาร
สถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     28 
พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    จ านวน       5,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ผงชักฟอก น้ ายาท าความสะอาดและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่นอน มุ้ง ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จ านวน   50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัว เทียน                    

กรองน้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น            จ านวน  135,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามัน
จารบี  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน น้ ามันก๊าด  ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                     จ านวน   20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และชุดฝึก อปพร.           

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัดเสื้อกั๊กสะท้อนแสงฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน        30,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 

ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

 เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     28 
พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องดับเพลิง         จ านวน   30,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่องสัญญาณและไฟสัญญาณ
วาบวาบ ข้อต่อแยกส่งน้ าดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง สายส่งดับเพลิง  ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จ านวน   50,000   บาท 
 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัว เทียน                    

กรองน้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564     

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น            จ านวน  135,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามัน
จารบี  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน น้ ามันก๊าด  ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                     จ านวน   20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และชุดฝึก อปพร.           

ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัดเสื้อกั๊กสะท้อนแสงฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของท้องถิ่น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  ตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่       
28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์             จ านวน        30,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 

ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

 เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     28 
พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องดับเพลิง         จ านวน   30,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่องสัญญาณและไฟสัญญาณ
วาบวาบ ข้อต่อแยกส่งน้ าดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง สายส่งดับเพลิง  ฯลฯ 
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เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                
28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน                      รวม   29,500    บาท 

ค่าครุภัณฑ์                    รวม   29,500    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                          รวม   29,500    บาท 

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน             จ านวน    29,500    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื นฐาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ    

เดือนธันวาคม 2563 แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโดยสืบราคาตามท้องตลาด เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาล
ต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 5 ข้อ 1 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม     30,000     บาท  

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      รวม    30,000     บาท 

  1.  โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  1  ต าบลดอยแก้ว                จ านวน    10,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนินโครงการ
ป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23  ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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  2.  โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  3  ต าบลบ้านหลวง              จ านวน     10,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง ในการด าเนินโครงการ

ป้องกันไฟป่า หมู่ที่  3 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23  ข้อ 3  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  3.  โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  4  ต าบลบ้านหลวง                  จ านวน    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง ในการด าเนินโครงการ

ป้องกันไฟป่า หมู่ที่  4 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.2559  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เ พ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3 หน้าที่ 23  ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจงัหวัดเชียงใหม่ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรศึกษำ 

 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

   3. งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
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แผนงานการศึกษา    รวม  28,520,130  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                       รวม     3,079,780   บาท 

งบบุคลากร                                      รวม      1,615,680  บาท 

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)               รวม     1,615,680  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                        จ านวน    1,241,280   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมค่าปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี รวมทั้งเงินตก

เบิกเงินเดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่าย 12  เดือน    
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                 จ านวน    67,200   บาท 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน            จ านวน    67,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับ กลาง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินประจ าต าแหน่ง                จ านวน    67,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  ตามกรอบ

แผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     จ านวน        216,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกอง

การศึกษา  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     จ านวน         24,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา  ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง   3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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งบด าเนินงาน                     รวม    1,451,500   บาท 

ค่าตอบแทน                 รวม   135,000    บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
                  จ านวน     50,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทน อปพร. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน การสอบคัดเลือก 
การคัดเลือกพนักงาน การสรรหาพนักงานและมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จ านวน     13,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 

และลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกจากเวลาราชการ
ปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน                  จ านวน       72,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
  เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

ค่าใช้สอย                          รวม    1,181,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      รวม       661,000   บาท 
 

ค่าจ้างเหมาบริการ              จ านวน      656,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่ม 

ค่าจ้างท าของ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ซึ่งมิใช่
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561-2565 หน้า 168 ข้อ 63  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ              
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน      5,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ  
วีดีทัศน์   ค่าล้างอัดขยายรูปการจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการเทศบาล ฯในสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์   สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ การ
จัดท า   เอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  วารสาร  แผ่นพับ ฯลฯ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ              รวม     470,000  บาท 
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ              จ านวน    150,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลจัดขึ้น  ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 1 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน             
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 74 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  2.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร                    จ านวน       50,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 
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  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  จอมทอง              
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 71 ข้อ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  3. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
       จ านวน     100,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฦกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม  
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
ครั้งที่ 5 หน้า 71 ข้อ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการป้องกันภัยในสถานศึกษา    จ านวน  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการป้องกันภัยใน

สถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
ครั้งที่ 8 หน้า 43 ข้อ 11 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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5.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน   70,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร       จ านวน   50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เทศบาลฯ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาลต าบลจอมทอง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศ
ยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                         จ านวน     50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม

ทรัพย์สิน   ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
255 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

ค่าวัสดุ           รวม     135,500  บาท  

วัสดุส านักงาน                    จ านวน      20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวร แต่มีราคาต่อชิ้น/ชุด               

ไม่เกิน 5,000 บาท   เช่น  เครื่อง เขียน  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แฟ้ม   ตรายาง  ฯลฯ   
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน      2,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้าสวิทซ์ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ   
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน      5,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน     58,500   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  จาระบี   

ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน  น้ ามันก๊าด  ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกล ฯลฯ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน     50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์              

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ   
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน                    รวม        12,600     บาท 

ค่าครุภัณฑ์               รวม        12,600    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                 รวม        12,600    บาท 

  1.  เก้าอี้ส านักงาน            จ านวน      3,000    บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 คุณลักษณะ 
   -  เก้าอ้ีส านักงานเบาะหนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 61 x 90 ซม. 
   -  ปรับระดับสูง – ต่ าด้วยโช๊คแก๊ส 
   -  โครงขาเหล็ก 
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
แต่เทศบาลต าบลจอมทองมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโดยใช้ราคาที่เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามบัญชี
ครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 22 ข้อ 9 
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  2.  โต๊ะท างานเหล็ก              จ านวน    9,600    บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  คุณลักษณะ 
  -  โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต มี 4 ลิ้นชัก 
  -  ผิวหน้าโต๊ะ PVC 
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
แต่เทศบาลต าบลจอมทองมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโดยใช้ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปี  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 22 ข้อ 9 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                          รวม       25,385,350   บาท 

งบบุคลากร                                      รวม      7,170,460  บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)               รวม     7,170,460  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                        จ านวน    4,564,260   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 

3 ปี โดยค านวณตั้งจ่าย 12  เดือน    
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                 จ านวน   464,800   บาท 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน            จ านวน   464,800   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาล  สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ผู้มีสิทธิ

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้  12 เดือน    

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินวิทยฐานะ                   จ านวน   604,800   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินวิทยฐานะ  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     จ านวน      1,452,600   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกอง

การศึกษา  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12  เดือน   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     จ านวน         84,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา  ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
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เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบด าเนินงาน (5300000)              รวม     9,841,890    บาท  

ค่าตอบแทน                 รวม    77,800    บาท 

ค่าเช่าบ้าน                  จ านวน       48,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ 
  เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน     29,800   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกได้
ตามระเบียบฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย            รวม        5,546,750    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  รวม            10,000    บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน           10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ 

วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการเทศบาลฯ ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน วารสาร แผ่นพับ ฯลฯ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ           รวม    5,496,750   บาท  

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลต าบลจอมทอง   
              จ านวน   200,000  บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลจอมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
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ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
ครั้งที่  5  หน้าที ่68-69 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา        จ านวน  5,046,750  บาท 
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา โดยตั้งจ่ายเบิกผลักส่งตามแนวทางในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                 
ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

 2.1  โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)    จ านวน  4,334,250  บาท  
ประกอบด้วย 
   2.1.1  ค่าอาหารกลางวัน  
           2.1.2  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
  2.1.3  ค่าหนังสือเรียน   
   2.1.4  ค่าอุปกรณ์การเรียน   
      2.1.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
       2.1.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  2.1.7  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  ระบบ ADSL และ ระบบ WiFi 
  2.1.8  ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน       
  2.1.9  ค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต าบลจอมทองตั้งให้เพ่ือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม 
           แผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

  2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง     จ านวน   712,500  บาท  
ประกอบด้วย 

  2.2.1  ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง           
   2.2.2  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง      
  2.2.3  ค่าหนังสือเรียน   
   2.2.4  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
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      2.2.5  ค่าเครื่องแบบผู้เรียน   
       2.2.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.2.7  ค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต าบลจอมทองตั้งให้เพ่ือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม 
           แผนพัฒนาสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) 
ครั้งที่ 5  หน้าที ่70 ข้อ 2 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จ านวน  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ และค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2565 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ ว 1355 
ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2564 

  4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร      จ านวน   150,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสถานศึกษา ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของเจ้าหน้าที่เทศบาล               
จ านวน 1 คน  (ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษา  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                    จ านวน    40,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ได้ตามปกติ 
เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ        รวม    4,217,340   บาท 

วัสดุส านักงาน           จ านวน    20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวรเช่น เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  

สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แฟ้ม  ตรายาง  ฯลฯ 
 เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน     2,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรับ

ใช้ในกิจการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน  4,128,340  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เบาะนอน  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย

ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ ส าหรับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จอมทอง, นักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) และนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง  
   เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924             
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุก่อสร้าง          จ านวน    30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู 

ท่อน้ า ไม้ต่างๆ ค้อน คีม เลื่อย ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการเกษตร          จ านวน      5,000   บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้   ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมัด 
เชือกผ้าใบหรือผ้าพลาสติกและอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         จ านวน      2,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบ

บันทึกเสียงหรือภาพ  วีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ  
ส าหรับใช้ในกิจการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ านวน     30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ  ส าหรับใช้ใน
กิจการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่        
28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน                   รวม        813,000  บาท     

ค่าครุภัณฑ ์        รวม        813,000 บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                                      รวม      813,000  บาท 

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)             จ านวน   792,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน  ขนาด 26,000  บีทียู   จ านวน 22 เครื่อง ๆ ละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5์ 
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า 

 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว   

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมต่่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

  (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

  (3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
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ครุ ภัณฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ น เ กณฑ์ ร าคาตามบัญชี ม าตรฐ านครุ ภัณฑ์  ส านั ก งบประมาณ                   
เดือนธันวาคม 2563  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 16 ข้อ 1  

2.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)             จ านวน     21,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน  ขนาด 13,000  บีทียู   จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5์ 
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า 

 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว   

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
ขนาดไมต่่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

  (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

  (3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  เดือนธันวาคม 
2563  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 16 ข้อ 2 
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งบอุดหนุน                              รวม   7,560,000  บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             รวม   7,560,000   บาท 

อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง       รวม   7,560,000  บาท 

1.  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน                    จ านวน   7,560,000  บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง ตามโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน  

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4750                   
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

 เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  ( พ . ศ .  2 5 6 1  -2 5 6 5 )  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล จ อ ม ท อ ง                            
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 38 ข้อ 5  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ           รวม       55,000     บาท 

งบด าเนินการ            รวม      55,000     บาท 

ค่าใช้สอย          รวม     55,000     บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     55,000     บาท 

 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล       จ านวน    5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 1 มาตรา 50 (6)ให้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้าที่ 70 ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 2.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลจอมทอง  จ านวน  50,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลจอมทองโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร    
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ พัก                
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่ าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง              
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 8 หน้าที่ 8 ข้อ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนสำธำรณสุข 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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แผนงานสาธารณสุข      รวม   4,732,200  บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                        รวม   1,393,120  บาท 
 

งบบุคลากร                  รวม   1,140,120  บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)               รวม   1,140,120  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                      จ านวน      858,120  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ พร้อมปรับปรุง เงินเดือน

ประจ าป ีตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจ าต าแหน่ง                รวม    42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (ประเภทอ านวยการ 

ระดับต้น )   จ านวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    รวม   216,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขฯ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี      

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                   รวม    24,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกอง

สาธารณสุขฯ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบด าเนินงาน              รวม 253,000  บาท 

  ค่าตอบแทน            รวม    2,000  บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               จ านวน    2,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ า                

และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

  ค่าใช้สอย        รวม   150,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน     50,000    บาท 

-  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   จ านวน     50,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่  ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          รวม      80,000   บาท 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย   จ านวน  40,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังดักไขมันอย่าง

ง่าย โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียน                     
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น  

  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 15 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จ านวน         10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร       
        จ านวน   30,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               จ านวน     20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุประเภทต่าง  ๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี

  ค่าวัสดุ                  รวม    101,000   บาท 

วัสดุส านักงาน                  จ านวน     50,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร  เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง  ฯลฯ เป็นต้น 
   เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     จ านวน       3,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับอาคารส านักงานและอาคาร
สถานที่อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุงานบ้านงานครัว               จ านวน      5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถุงด า  ไม้กวาด  ที่ตักผง  ถังขยะ  มีด  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         จ านวน   3,000   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเครื่อง  ค่าน้ ามันหล่อลื่นจักรยานยนต์ ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน     40,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมโมรี่ซิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาล  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  รวม     3,339,080   บาท 
 

งบบุคลากร             รวม     1,780,080   บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                   รวม     1,780,080   บาท 

เงินเดือนพนักงาน                           จ านวน      563,280   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อม                   

พร้อมปรับปรุง เงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน    1,084,800   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ไม่เกิน 12 เดือน  
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        จ านวน      132,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบด าเนินงาน         รวม     1,559,000   บาท 

ค่าตอบแทน        รวม       180,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.        จ านวน           144,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่       
6 กุมภาพันธ์ 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318   ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
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ค่าเช่าบ้าน              จ านวน         36,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่

ก าหนด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น      

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ค่าใช้สอย         รวม        1,164,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จ านวน         474,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ 
4. ค่าส ารวจสัตว์ควบคุม (สุนัข และแมว) เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง)  ฉบับที่ 5  หน้า 29 ข้อ 1  หน้า 82 ข้อ 1 และหน้า 83 ข้อ 2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     รวม       690,000   บาท 

  1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  จ านวน         50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 ในมาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 2542 และข้อ 
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 189 ข้อ 1 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า      จ านวน   40,000   บาท
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ในการป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และข้อ (9) 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ท า
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 191 ข้อ 6 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ       จ านวน     50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 มาตรา 
50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
และข้อ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 18 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

  4. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
 เทศบาลต าบลจอมทอง                                     จ านวน    80,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจอมทอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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2542  ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ข้อ (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 190 ข้อ 4 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

  5. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน        จ านวน   35,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพใน

ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น  

  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1หน้า 5- 7  ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้าง     
ศักยภาพคน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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  6. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน    จ านวน     165,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 200 ข้อ 30 
และและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการป้องกัน บรรเทา  
สาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  7. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       จ านวน    220,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขหรือ

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 200 ข้อ 31 
และและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

8. โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชี วิต และนันทนาการ            
เทศบาลต าบลจอมทอง                      จ านวน     50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิต และนันทนาการ เทศบาลต าบลจอมทอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้าที่ 19 ข้อ 4 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

  ค่าวัสดุ               รวม    215,000   บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             จ านวน       5,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า         
สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   จ านวน      10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           จ านวน      50,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง                   
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                    จ านวน   100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแต่งกาย          จ านวน      50,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - 
ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม  488,960  บาท 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม       488,960      บาท 
 

งบบุคลากร         รวม       356,160      บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              รวม       356,160      บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน               จ านวน   356,160      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตามกรอบ

แผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

งบด าเนินการ           รวม     132,800    บาท 
 

ค่าตอบแทน         รวม      52,800    บาท 

ค่าเช่าบ้าน                 จ านวน      48,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              จ านวน       4,800    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิก

ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย          รวม     80,000     บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม     80,000     บาท 

 1.โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง       จ านวน      80,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาล         

ต าบลจอมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินหรือสิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภค หรือค่าใช้จ่ายในการ    
ครองชีพ  ค่ารักษาพยาบาล ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทุนประกอบอาชีพ เครื่องนุ่งห่ม ค่าเลี้ยงดู ค่าอุปกรณ์
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด  
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561                            
โดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นแนวทางในการช่วยเหลือโดยอนุโลม 

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  หน้าที่ 21  ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความ
มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนเคหะและชุมชน 

              1. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

              2. งานบ าบัดน  าเสีย 
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แผนงานเคหะและชุมชน    4,721,920    บาท 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               รวม      4,621,920    บาท 
 

งบบุคลากร                    รวม     3,291,920    บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม     3,291,920    บาท 

เงินเดือนพนักงาน                  จ านวน    112,800   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 808..2วว130 ลงวันที่ 38 ัันวาคม 2550 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า               จ านวน       288,960    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกองสาัารณสุขฯ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 808..2วว130 ลงวันที่ 38 ัันวาคม 2550 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน  2,660,040    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาัารณสุขฯงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 808..2วว130 ลงวันที่ 38 ัันวาคม 2550 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       จ านวน     230,120    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ            

กองสาัารณสุขฯงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 808..2วว130 ลงวันที่ 38 ัันวาคม 2550  

 

 



ห น้ า  | 79 
 

งบด าเนินงาน           รวม    1,330,000    บาท 

  ค่าตอบแทน          รวม     120,000    บาท 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน      120,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการที่มีสิทัิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255.   

ค่าใช้สอย           รวม      560,000   บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน      240,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ

ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่                 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิมประสิทัิภาพการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด (คัดแยกมูลฝอย)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการเพ่ิมประสิทัิภาพการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด (เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย)  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ .ศ .  2562 และหนั งสื อกระทร วงมหาดไทย ที่  มท  8080 .2วว  4844                             
ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2563 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 214 ข้อ 4  
และข้อ 5  สอดคล้องกับประเด็นยุทัศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ยุทัศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักัรรมาภิบาล  และยุทัศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
     รวม     50,000    บาท 

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก าจัดขยะ   จ านวน      50,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก าจัดขยะ                 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าจ้างเอกชนด าเนินงาน  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  



ห น้ า  | 80 
 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 103 ข้อ 1  
สอดคล้องกับประเด็นยุทัศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทัศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรัรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยุทัศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         จ านวน    270,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                 

เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 

ค่าวัสดุ             รวม   640,000    บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน      5,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถุงด า  ไม้กวาด  ที่ตักผง  ถังขยะ  มีด  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 8080.2วว 18.5 
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 

วัสดุก่อสร้าง           จ านวน     10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 

ตะปู ท่อน้ า 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 8080.2วว 18.5 
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    150,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 8080.2วว 18.5 
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน    450,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  

น้ ามันจารบี   ก๊ าซหุ งต้ม   ถ่ าน  ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะหรือ เครื่ องจั กรกล ใช้ ในงานต่าง ๆ                                
ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 8080.2วว 18.5 
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564  

วัสดุเครื่องแต่งกาย          จ านวน      25,000   บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน  ฯลฯ  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2568  และแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 8080.2วว 18.5 
ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค            รวม     10,000    บาท 

ค่าไฟฟ้า           จ านวน     10,000    บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจ าบ่อพักขยะเทศบาลต าบลจอมทอง   
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งานบ้าบัดน ้าเสีย         รวม     100,000    บาท 

งบด้าเนินงาน                  รวม        100,000    บาท 

ค่าใช้สอย       รวม     100,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       รวม        100,000    บาท 

  ค่าจ้างเหมาบริการ      รวม     100,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ  
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมืองท่อระบายน  า รางระบายน  าภายในเขตเทศบาล  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2             
/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      รวม   1,156,680  บาท 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน         รวม       1,156,680 บาท 

งบบุคลากร                        รวม       703,680  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                   รวม       703,680   บาท 

เงินเดือนพนักงาน                           จ านวน      323,760   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง     

ของชุมชน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน      367,920   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน         
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้  ไม่เกิน 12 เดือน  

  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        จ านวน       12,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน 
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบด าเนินการ              รวม         400,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย           รวม         400,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
             รวม        400,000 บาท 

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ             จ านวน         30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
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บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร       
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น   

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2559 

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  หน้า 150 ข้อ 6 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ล้านนา   และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  2. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มช่องทางการตลาดทาง Electronics หรือ สินค้าออนไลน์ 
       จ านวน    50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการเพ่ิมช่องทางการตลาดทาง 
Electronics หรือ สินค้าออนไลน์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร       
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  ค่าพิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

เ ป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น  (พ . ศ .  2 561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                             
หน้า 151 ข้อ 9  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ , สินค้า ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง   
              จ านวน     30,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ , สินค้า ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจอมทอง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ค่าพิธี
การทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดและแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทองหน้า 149 ข้อ 4 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา  และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี  
    จ านวน      30,000   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาบทบาท
สตรี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ค่าพิธีการทางศาสนา  
ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและ
แข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
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จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2559              

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทองหน้า (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 5 หน้าที่ 66 ข้อ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง             
(ออมวันละบาท)             จ านวน      30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลจอมทอง (ออมวันละบาท) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่อ งเขียน ค่าประกาศนียบัตร                
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม  ค่าพิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2559  ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทองหน้า 153 ข้อ 6 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน  และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

6.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเทศบาลต าบลจอมทอง 
              จ านวน     50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
เทศบาลต าบลจอมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร 
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ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ค่าพิธี
การทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดและแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทองหน้า (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 5 หน้าที่ 65 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลจอมทอง        จ านวน  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลจอมทอง 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ค่าพิธีการทางศาสนา  
ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและ
แข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559              

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 5 หน้าที่ 67 ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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8.โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ          
                 จ านวน   30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  ค่าพิธีการทางศาสนา  
ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและ
แข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปโดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2559 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้าที่ 20 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

งบเงินอุดหนุน                        รวม     53,000     บาท  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ              รวม     53,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ในการด าเนินโครงการ

จ านวน  2  โครงการ  ดังต่อไปนี้  

1. โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจ าปี 2565 
              จ านวน    50,000   บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่  ชม 0218/ว 1872                   
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 5 หน้า 58 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
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สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอจอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ าเภอจอมทอง ภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564                 จ านวน   3,000   บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่  ชม 0218/ว 1872                   
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 5 หน้า 6 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา  และสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

1.งานกีฬาและนันทนาการ 

              2.งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 

                   3.งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  2,783,520  บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ                รวม     965,000  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                    รวม     300,000  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          จ านวน     288,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของ งานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษา        

โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนกรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        จ านวน       12,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ        

งานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษา ตามแผนกรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

งบด าเนินงาน                                                   รวม     665,000  บาท 
 

ค่าใช้สอย              รวม     650,000  บาท 
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       รวม     650,000  บาท 
 

1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                 จ านวน     200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬา 
ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม 
ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝีกสอนและนักกีฬา  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 75 ข้อ 4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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2. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา                จ านวน   200,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์           
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม      
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 34 ข้อ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์     จ านวน   200,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน หรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
เงินหรือของรางวัล  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์              
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 

   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 39 ข้อ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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4. โครงการว่ายน  าเพื่อชีวิต        จ านวน    50,000   บาท
 เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการด าเนินโครงการว่ายน้ าเ พ่ือชีวิต โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์           
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม     
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 40 ข้อ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน   

ค่าวัสดุ              รวม    15,000    บาท 

วัสดุกีฬา              จ านวน   15,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ                

เปตอง ฯลฯ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น              รวม  1,663,520  บาท 
 

งบบุคลากร              รวม     293,520   บาท 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)           รวม     293,520   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน              จ านวน  293,520   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น สังกัดกอง

การศึกษาพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

งบด าเนินงาน                 รวม    775,000   บาท 

ค่าใช้สอย                 รวม    775,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      รวม    775,000   บาท   

1. โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง   จ านวน      240,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 
(หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 170 ข้อ 5  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     จ านวน     100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 170 ข้อ 3  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค  าโพธิ์    จ านวน     200,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ และแห่ไม้ค้ าโพธิ์  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 170 ข้อ 2  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา      จ านวน    20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 170 ข้อ 7  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ นปีใหม่      จ านวน    15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)        
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 170 ข้อ 4  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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6.โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาศาลหลักเมือง   จ านวน       40,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาศาลหลักเมือง  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ     
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8)บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 41 ข้อ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น    จ านวน       10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) มาตรา 50 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 165 ข้อ 50  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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8.โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อ าเภอจอมทอง 
            จ านวน    20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อ าเภอ

จอมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ได้ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้าที่ 42 ข้อ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          จ านวน    100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรม และ   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร    
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม  ค่ารับรอง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบ
ให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 8 หน้าที่ 7 ข้อ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลต าบลจอมทอง     
   จ านวน      30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลต าบล
จอมทอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 8 หน้าที่ 8 ข้อ 2  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน              รวม     595,000   บาท 

  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน              รวม   595,000   บาท 

1. โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที ่1 ต าบลดอยแก้ว       จ านวน    15,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1  ต าบลดอยแก้ว   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 12 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว       จ านวน   15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2  ต าบลดอยแก้ว   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 13 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง       จ านวน   15,000  บาท 
เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  1 ต าบลบ้านหลวง              

ในการด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหลวง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 14 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหลวง   
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 15 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านหลวง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 16 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านหลวง   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 17 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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7.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4  ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 172 ข้อ 18 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5  ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 19 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา          จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6  ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 20 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
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และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา      จ านวน    15,000  บาท
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 21 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11.  โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 22 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว      จ านวน    25,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนิน

โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 23 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว      จ านวน    35,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนิน

โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 24 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์  หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง    จ านวน   15,000  บาท      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 173 ข้อ 25 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง      จ านวน  15,000  บาท      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 26 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์  หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง    จ านวน   25,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 27 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์  หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง     จ านวน  25,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 28 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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18.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา     จ านวน    25,000  บาท
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 29 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

19.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา       จ านวน    25,000  บาท
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 30 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา      จ านวน    65,000  บาท
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 174 ข้อ 31 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ห น้ า  | 106 

 

21.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา       จ านวน    35,000  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 175 ข้อ 32 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22.  โครงการประเพณีแห่ไม้ค  าโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา     จ านวน    35,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณแีห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง หน้า 175 ข้อ 33 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  23.  โครงการงานประเพณีสรงน  าพระเจ้าแก้ว       จ านวน    20,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว ในการด าเนิน

โครงการงานประเพณสีรงน้ าพระเจ้าแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและ
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พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

24.  โครงการประเพณีสรงน  าพระธาตุบุญเดือนสิบ       จ านวน    20,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุบุญเดือนสิบ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอ ง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 12 ข้อ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

25.  โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ      จ านวน    15,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง ในการ

ด าเนินโครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัดพระธาตุ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 12 ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  26.  โครงการประเพณีสืบชะตาเสาหลักเมืองบวงสรวงพระยาอังครัฎฐะ  
       จ านวน    5,000  บาท  

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง ในการ
ด าเนินโครงการประเพณีสืบชะตาเสาหลักเมืองบวงสรวงพระยาอังครัฎฐะ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
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เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 13 ข้อ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27.  โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา        จ านวน    5,000  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
หน้า 176 ข้อ 39 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

28.  โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา        จ านวน    5,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
หน้า 176 ข้อ 40 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  29.  โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา        จ านวน    5,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
หน้า 176 ข้อ 41 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  30.  โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ่อบ้าน-เสื อบ้าน) 
จ านวน 5,000  บาท  

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลักเมือง (หอพ่อบ้าน-เสื้อบ้าน) หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
  เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 13 ข้อ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา  ตามโครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสา 
หลักเมือง (หอพ่อบ้าน-เสื้อบ้าน)   

  31.  โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลักเมืองหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้    
       จ านวน    5,000  บาท  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน
โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลักเมืองหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้   หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
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  เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 13 ข้อ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  32.  โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนสี่เป็งวัดข่วงเปา      จ านวน    20,000  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา ในการด าเนิน

โครงการประเพณตีานข้าวใหม่เดือนสี่เป็งวัดข่วงเปา หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
  เป็ น ไปตามแผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                        
(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 14 ข้อ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว            รวม     155,000   บาท 
 

งบเงินอุดหนุน              รวม     155,000   บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ             รวม     155,000   บาท 

  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง                            รวม     155,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ตามโครงการดังนี้ 

1. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีจ๋อมตอง                                 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564-2565           จ านวน    125,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ตามโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและของดีจ๋อมตอง ประจ าปี พ.ศ. 2564-2565 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่ ชม 0218/ว 1872            
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 9 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าด าหัวป้อเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมืองอ าเภอจอมทอง ประจ าปี พ.ศ.2565                     จ านวน     30,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้า  
ด าหัวป้อเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมือง อ าเภอจอมทอง ประจ าปี พ.ศ.2564 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่ ชม 0218/ว 1872        
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 หน้า 9 ข้อ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

             1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 2.งานก่อสร้าง 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    รวม    7,610,720    บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม    2,817,880   บาท 
 

งบบุคลากร          รวม        1,384,080   บาท 
 

  เงินเดือนฝ่ายประจ า       รวม     1,384,080   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน       จ านวน    1,231,680    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองช่างพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                     รวม        67,200   บาท 
 

  ค่าตอบแทนรายเดือน       จ านวน         67,200     บาท 
ผู้อ านวยการกองช่าง  (ประเภทอ านวยการ  ระดับกลาง  )  จ านวน  1  อัตรา   เดือนละ 

5,600 บาท ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

เงินประจ าต าแหน่ง                          จ านวน       85,200    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (ประเภทอ านวยการ  ระดับกลาง  )   จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ               

5,600 บาท   รวม  67,200  บาท  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ( ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  )  จ านวน  1  อัตรา   

เดือนละ  1,500 บาท  รวม  18,000 บาท  
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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งบด าเนินงาน          รวม      1,433,800      บาท 

ค่าตอบแทน      รวม        250,800       บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน       5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  

ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกจากเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้และมีสิทธิเบิกได้ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน       
นอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน        จ านวน       220,800   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น       

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน        25,000   บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ค่าใช้สอย        รวม        425,000   บาท   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        รวม       316,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัด
ปลวก ค่าออกแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ ข้อ 11  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044           
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   รวม       30,000   บาท 

1.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จ านวน       10,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
                   จ านวน       20,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาลฯ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ ารวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดย
จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 จ านวน     79,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น                

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น  
 

ค่าวัสดุ             รวม     608,000   บาท 

วัสดุส านักงาน                     จ านวน         30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  

สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง เป็นต้น 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                    จ านวน       229,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เทปพัน

สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564   
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วัสดุก่อสร้าง                            จ านวน        124,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ า ฯลฯ  
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 จ านวน        20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี่  ยางในยางนอก  หัวเทียน  สายไมล์  ฟิล์ม

กรองแสงเข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564  

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 จ านวน        100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเกษตร                                จ านวน       30,000    บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ค่าพันธ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                   จ านวน        5,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร์                  จ านวน        15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึก

ส าหรับเมาส์  เครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่     28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุจราจร                            จ านวน        50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมจราจร  เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  

แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน  แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ  แผ่นป้ายจราจร  
กระจกโค้งมน  ไฟแวบ  กระบองไฟ  ฯลฯ 

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุอื่น ๆ                    จ านวน      5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้อง

ใช้กิจการ ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า  หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส  ฯลฯ 
เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 

ค่าสาธารณูปโภค            รวม       150,000     บาท 

ค่าไฟฟ้า            จ านวน       150,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าพลังไฟฟ้าบ้านแท่นค า หมู่ 1 ต าบลบ้านหลวง 
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งานก่อสร้าง                                รวม    4,792,840   บาท 

งบบุคลากร                      รวม    1,608,840   บาท 
 

  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                  รวม   1,608,840   บาท 

เงินเดือนพนักงาน                  จ านวน    508,920   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองช่างพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  จ านวน   1,009,320   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตามกรอบ

แผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          จ านวน    90,600   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง  ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบลงทุน                    รวม    3,184,000   บาท 

  ค่าครุภัณฑ์           รวม   982,000   บาท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           รวม   982,000   บาท 

  1.  รถบรรทุก ( ดีเซล )       จ านวน  982,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ  จ านวน  1  คัน  982,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์  
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1) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 4,000 กิโลกรัม  
2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ 

  ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ           
เดือน  ธันวาคม  2563 เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง)  ครั้งที่ 8  
หน้า 10 ข้อ 2 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 รวม  2,202,000   บาท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                              จ านวน   2,202,000    บาท 

  1. โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนแม่ยะ  ซอย 3  เชื่อม             
ถนนหลักเมืองและถนนเทศบาล  ซอย 9  หมู่ที่  5  ต าบลข่วงเปา    จ านวน    472,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนแม่ยะ  ซอย 3  เชื่อมถนน              
หลักเมืองและถนนเทศบาล  ซอย 9  หมู่ที่  5  ต าบลข่วงเปา 

ปริมาณงาน 
  ช่วงที่  1. กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  287.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 861.00  ตรม.  
หนา  0.05 เมตร 
  ช่วงที่ 2. กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 97.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 388.00  ตรม.           
หนา  0.05  เมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 31 ข้อ 18  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  2.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกบ้านนางสุขฤทัย  ทะนันชัย              
ถึงบ้านพ่อมี ปริยะ  หมู่ที่  5  ต าบลข่วงเปา       จ านวน    264,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกบ้านนางสุขฤทัย  ทะนันชัย  ถึงบ้านพ่อมี          
ปริยะ  หมู่ที่  5  ต าบลข่วงเปา 

 ปริมาณงาน 
  ขนาด  0.30 x 0.30  เมตร ยาว  106.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 21 ข้อ 6  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมรางระบายน้ าข้างสระว่ายน้ าสระบายดี หมู่ที่ 6  
 ต าบลข่วงเปา                             จ านวน   742,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าข้างสระว่ายน้ าสระบายดี หมู่ที่ 6          
ต าบลข่วงเปา           
  ปริมาณงาน 
  1.  ก่อสร้างถนน  คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
  2.  ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด 0.30 x0.30  เมตร  ระยะทาง  150  เมตร    

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ . ศ .  2561 -2565 )  เทศบาลต าบลจอมทอง                   

(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 33 ข้อ 20 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนบ้านหลวง  ซอย 6  หมู่ที่ 6   ต าบลข่วงเปา 

                 จ านวน    188,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าถนนบ้านหลวง  ซอย 6  หมู่ที่ 6   ต าบลข่วงเปา 
           ปริมาณงาน 
  ขนาด  0.30 x 0.20  เมตร ยาว  85.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  หน้า 134 ข้อ 2 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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  5.โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนบ้านหลวง  ซอย 7  หมู่ที่ 6         
ต าบลข่วงเปา           จ านวน   121,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนบ้านหลวง  ซอย 7  หมู่ที่ 6         
ต าบลข่วงเปา 

 ปริมาณงาน 
  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  106.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  318.00  ตรม.              
หนา  0.05  เมตร  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 32 ข้อ 19  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

6.โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนหลักเมือง ซอย  4 หมู่ที่ 11  
ต าบลข่วงเปา        จ านวน    135,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหลักเมือง ซอย  4 หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 

ปริมาณงาน 
  กว้าง 3.50  เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตรม.                       
หนา  0.05  เมตร 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 27 ข้อ 13 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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7 .โครงการก่อสร้างห้องน้ านักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ)         จ านวน    280,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ านักเรียนโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 ( ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ ) (กองการศึกษา) 

ปริมาณงาน 
  ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับนักเรียน  ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
อาคารส้วมส าหรับนักเรียน  ขนาด 10 ที่  พ้ืนที่ประมาณ 45.50  ตารางเมตร ( แบบที่ สน.ศท.ส.10)             
จ านวน 1  หลัง  บริเวณด้านข้างหอประชุมโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 ( ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลจอมทอง  (เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 2 ข้อ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรเกษตร 

                  งานส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร    รวม  191,640  บาท 
 

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม       191,640      บาท 
 

งบบุคลากร         รวม       191,640      บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)              รวม       191,640      บาท 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       รวม       191,640      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของงานส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรพำณิชย์ 

                 งานโรงฆ่าสัตว์ 
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แผนงานการพาณิชย์   รวม   291,080   บาท 

งานโรงฆ่าสัตว์                             รวม      291,080    บาท 

งบบุคลากร            รวม    280,080    บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม    280,080    บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า        จ านวน    280,080    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจ าของกองสาธารณสุขฯ  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี     

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ

ส านักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 

งบด าเนินงาน            รวม      11,000    บาท 

  ค่าตอบแทน          รวม       1,000    บาท 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      จ านวน       1,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
 

  ค่าสาธารณูปโภค         รวม      10,000    บาท 
  

ค่าไฟฟ้า         จ านวน        5,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจ าโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลจอมทอง   
 

ค่าน  าประปา  ค่าน  าบาดาล      จ านวน        5,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาประจ าโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลจอมทอง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการ  กิจการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

********************* 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   13,501,000 บาท แยกเป็น 

 

หมวดรายได้ รวม 7,501,000 บาท 
    

 ดอกเบี้ยรับจ าน า จ านวน 6,500,000 บาท 
  ดอกเบี้ยรับจ าน าประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 1,000,000 บาท 
  ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด ประมาณการสูงกว่า

ปีที่ผ่านมาประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
 รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,000 บาท 
  รายได้ เบ็ดเตล็ดประมาณการเท่ากับปีที่ผ่ านมา 

ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
หมวดเงินได้อื่น รวม 6,000,000 บาท 
    

 เงินรางวัลประจ าปี 20% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,200,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
   

      
 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,800,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า  
   

      
 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของก าไรสุทธิ จ านวน 3,000,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เทศบาลต าบลจอมทอง 
 อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
   

     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,279,800.-   บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น 

 งบกลาง         รวม 2,263,000    บาท 

  งบกลาง รวม 2,263,000 บาท 

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 163,000 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ให้ส านักงาน จ.ส.ท. 
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

  
ส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย กรณีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จ านวน 1,500,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารต่างๆ และจ่ายช าระดอกเบี้ยในส่วนของต้นเงินที่
เสียดอกเบี้ยเงินที่กู้มาก่อนเริ่มนับระยะเวลาปีที่ 1 ของสัญญากู้เงินที่เกิดข้ึนระหว่างปีงบประมาณ 

  
ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 500,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายช าระเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. และเพ่ือจ่ายช าระดอกเบี้ยในสวนของเงินต้นที่
เสียดอกเบี้ยที่กู้มาก่อนเริ่มนับระยะเวลาปีที 1 ของสัญญากู้เงินที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ  
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งบบุคลากร รวม    1,260,000     บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,260,000 บาท 

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,200,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจาก
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

        
 

งบด าเนินงาน         รวม    2,691,300  บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 1,135,000 บาท 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถาน  ธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 400,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบส านักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จ านวน 220,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานของสถานธนานุบาล ในการตรวจสอบ
ทรัพย์รับจ าน า ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
ค่าอาหาร จ านวน 150,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่
ว่างของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
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ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 20,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งใน
อัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของค่าจ้างที่ถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

  
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จ านวน 120,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 25,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายให้แก่คณะกรรมการและพนักงานของสถานธนานุบาลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันจ าหน่ายทรัพย์หลุด
จ าน า ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
เงินสมทบเงินสะสม จ านวน 150,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้พนักงานสถานธนานุบาล  ในอัตราร้อยละ ๑๐  ของค่าจ้าง
ประจ า  ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

 
ค่าใช้สอย รวม 771,300 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 111,300 บาท 

   
   ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือ จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดในการท าสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   
    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 1,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   
   ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าดร๊าฟ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของสถานธนานุบาล ที่ไม่สามารถจัด
ประเภทค่าธรรมเนียมได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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   ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จ านวน 12,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   
   ค่าภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง จ านวน 7,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนานุบาลให้แก่เทศบาลต าบลจอมทอง  ตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   
   ค่าวารสาร จ านวน 1,300 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   
    ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี จ านวน 10,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให้แก่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล  ตามหนังสือ
ส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   
   ค่าอากรแสตมป์ จ านวน 10,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญากู้เงิน สัญญาจ้าง สัญญาต่างๆ และค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท 

   
   ค่ารับรอง จ านวน 50,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ
ของกิจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

รวม 260,000 บาท 

   
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทาง
ไปราชการ หรือรับ-ส่ง เงิน และเอกสาร ของสถานธนานุบาล หรือประชุมอบรมสัมมนาตามโครงการต่างๆ ของ
ส านักงาน จ.ส.ท.  และกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 

 
  

   โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 10,000 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดสถานที่พิธีกรรมทางศาสนา จัดซื้อของที่ระลึก ค่ารับรอง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เบิกจ่ายตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

               เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

  
      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

              เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 

  
       ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

               เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

 
ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ซองหรือถุงใส่ทรัพย์รับจ าน า กระดาษต่อเนื่อง น้ าดื่ม ฯลฯ 
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่ียวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการท าความสะอาด จาน ชาม กรวยกระดาษ กระดาษช าระ ฯลฯ 
ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี อิฐ บล็อก ท่อน้ า อุปกรณ์ประปา เหล็ก ปูน หิน ทราย ตะปู 
ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นๆ ใน
ท้องที่อ าเภอจอมทอง โดยเบิกจ่ายวันละ 2 เที่ยวๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 400,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท กระดาษ
ต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วจ าน า ใบเสร็จรับเงิน และอ่ืนๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์) 

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 140,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 

  
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ธนาณัติ ค่าลงทะเบียน และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของ
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ของ
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

งบลงทุน         จ านวน   5,000 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

 
  

 
เก้าอ้ีส านักงาน  ขนาดใหญ่  จ านวน 1 ตัว                              จ านวน 5,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม คุณลักษณะพ้ืนฐาน                                                                                      

1. สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้                                                      
2. สามารถโยกเอนและหมุนเก้าอ้ีได้ เพิ่มความคล่องตัวในการท างาน                       
3. มีที่วางแขน เพ่ือรองรับการวางข้อศอกและแขน ช่วยลดความเมื่อยล้า 

งบรายจ่ายอ่ืน         รวม 6,060,500 บาท 

 
รายจ่ายอ่ืน รวม 6,060,500 บาท 

  
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ านวน 60,500 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการให้ส านักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ ส านักงาน  

จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1285 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยค านวณจากก าไรสุทธิ 
ในปีที่ล่วงมา 

  
บ าเหน็จรางวัล 20% จ านวน 1,200,000 บาท 

- เพ่ือส่งใช้เงินยืมเงินทุนด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564    ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ จ านวน 93,630.69 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการ
บริหาร ควบคุม ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล จ านวน 1,106,.69.31บาท ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
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เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30% จ านวน 1,800,000 บาท 

- เพ่ือส่งใช้เงินยืมเงินทุนด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564    ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  จ านวน  140,446.04 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ให้เทศบาลต าบลจอมทอง ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. จ านวน 
1,659,553.96 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

  
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน 3,000,000 บาท 

- เพ่ือส่งใช้เงินยืมเงินทุนด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564    ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  จ านวน  234,076.73 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ใช้ในการรับจ าน าเพ่ือบริการประชาชน ตาม
ระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. จ านวน 2,765,923.27  บาท        ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
เฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

********************* 
 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   2,010,000     บาท      
 
แยกเป็น 
 

รายได้             2,010,000     บาท   
 

1.ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า       จ านวน 750,000      บาท 
 ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

2.ค่าเช่ามาตรวัดน้ า        จ านวน 260,000       บาท 
 ค่าเช่ามาตรวัดน ้า ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

3.เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ      จ านวน       1,000,000      บาท 
 ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จากปีท่ีผ่านมา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
เฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
****************************************** 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานกิจการประปา                        รวม     2,010,000   บาท 
 

งบกลาง                รวม        55,140   บาท 
 

หมวดงบกลาง              รวม         55,140  บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                   จ านวน    30,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   

โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี และมิให้น ารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ กรณีจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยไม่น าเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปมารวมค านวณ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   รวม   24,840   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย      
และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่า
ครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.5/ว 
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว81       
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ      
พนักงานจ้าง 
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งบบุคลากร                    รวม   745,080   บาท 
 

 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม   745,080  บาท 
 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น            จ านวน   248,280  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  จ านวน  1  อัตรา 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน   436,800  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               จ านวน    60,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
 
 

งบด าเนินงาน                  รวม   1,091,280  บาท 
 

หมวดค่าตอบแทน               รวม         2,000  บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   จ านวน         2,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง        
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ  ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  

 

หมวดค่าใช้สอย               รวม     237,160   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ                                                         จ านวน     192,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการ

ประกอบดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์เพ่ือใช้ในราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปา การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในราชการ  

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   จ านวน   10,000    บาท 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม           จ านวน  5,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ข้อ 28 



ห น้ า  | 3 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร       
        จ านวน    5,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน   35,160    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

ค่าวัสดุ                               รวม    341,900    บาท 
 

วัสดุส านักงาน             จ านวน      15,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ 
   เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            จ านวน        5,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ   

เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    100,000       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ท่อประปา 
อุปกรณ์ประปา  ฯลฯ  
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน       5,000       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ   
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  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน      10,000       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันจารบี   ฯลฯ  
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน       5,000       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล  ฯลฯ    
   เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564            
 

วัสดุอื่น ๆ         จ านวน    201,900       บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่ืนซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
ในกิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง เช่น มิเตอร์น้ า ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวแก๊ส หัววาล์วเปิด  
ปิดแก๊ส  ฯลฯ   
  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่     
28 พฤษภาคม 2564 
 

หมวดค่าสาธารณูปโภค                  รวม     510,220       บาท 
 

ค่าไฟฟ้า         จ านวน    510,220       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง   
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งบลงทุน             รวม       118,500    บาท 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร                   รวม       118,500    บาท 
 

1. เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง                     จ านวน        92,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 46,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มอเตอร์  15  hp 
2. ก าลังไฟฟ้า  11  กิโลวัตต์ 
3. ขนาดท่อ เข้า 2.1/2”x1.1/2” 
4. ปริมาณน้ า 150 – 700 ลิตร/นาที 

  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงานงบประมาณ ปี 2563  
แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโดยใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 
  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8 หน้า 10 ข้อ 4 
 

2. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าหอยโขง่                                                        จ านวน    26,500      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,250 บาท โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  เพ่ือใช้ควบคุมปั๊มน้ า ขนาด 15 hp 
  ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงานงบประมาณ ปี 2563  
แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโดยใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 
  เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลจอมทอง (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง)  ครั้งที่ 8 หน้า 10 ข้อ 5 
 

 
 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำย 

 
 

 

 

 

 

 



1,000,000 1,000,000

22,864 22,864
571,608 571,608
136,968 136,968

4,987,200 4,987,200
150,000 150,000

21,073,200 21,073,200

60,000 60,000

114,822 114,822

50,000 50,000
2,000 2,000
1,000 1,000
1,000 1,000

157,941 157,941
350,492 350,492

1,398,000 1,398,000

100,000 100,000

490,725 490,725
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
(กบข.)

เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ
ประปา

เงินส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

180,000 180,000

1,555,200 1,555,200

180,000 180,000

207,360 207,360

725,760 725,760

609,312 336,360 288,960 280,080 1,514,712
1,719,768 1,178,760 1,668,600 1,300,800 2,660,040 1,009,320 191,640 10,384,848

10,019,880 361,440 5,805,540 1,421,400 356,160 112,800 1,740,600 20,435,100

417,600 67,200 42,000 85,200 612,000

339,600 532,000 67,200 938,800

87,240 72,000 108,000 156,000 230,120 90,600 767,960
604,800 604,800

552,000 120,000 36,000 48,000 220,800 976,800

28,000 2,000 13,000 2,000 120,000 5,000 1,000 171,000

200,000 15,000 50,000 144,000 409,000

30,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประชุม

เงินวิทยฐานะ

งบ
ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

323,760 293,520

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 367,920 288,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล

งบ
บุคลากร

เงนิเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

86,150 29,800 4,800 25,000 145,750

160,000 200,000 90,000 20,000 270,000 79,000 819,000
50,000 50,000

5,000 5,000
5,000 5,000

10,000 10,000
699,800 486,000 656,000 524,000 340,000 270,000 2,975,800

10,000 10,000
36,000 36,000

10,000 10,000

60,000 20,000 200,000 30,000 20,000 330,000

100,000 100,000

5,000 5,000

30,000 30,000
40,700 30,000 170,000 10,000 10,000 260,700

50,000 50,000

50,000 50,000โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ค่าพวงมาลัย  กระเช้า  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
ค่าลงทะเบียนในการผึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการตามแนวนโยบาย
ของอ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างออกแบบ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า

งบ
ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

200,000

10,000 10,000
10,000 10,000

240,000
100,000

150,000 150,000

5,000 5,000

20,000 20,000

50,000 50,000

20,000 20,000
50,000 50,000

50,000 50,000

20,000

15,000

40,000

โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่

15,000

โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตา
ศาลหลักเมือง

40,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และนันทนาการ   
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 20,000

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัย

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดท าและทบทวนติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง 240,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ชุมชนสัมพันธ์

200,000

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

200,000

80,000 80,000

50,000 50,000

8,000 8,000

8,000 8,000

20,000 20,000

50,000

30,000

20,000

220,000 220,000

100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/ที่ปรึกษาเทศบาล
ต าบลจอมทองและผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม 
คุณธรรม อ าเภอจอมทอง

20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรมการเพิ่มช่องทาง
การตลาดทาง Electronics หรือสินค้า
ออนไลน์

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลสงกรานต์

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ

โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม่

โครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ า
โพธิ์

200,000

โครงการปรับเกล่ียส่ิงกีดขวางล าน้ าแม่กลาง

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

50,000 50,000

30,000

10,000 10,000

100,000 100,000

5,000 5,000

10,000 10,000

50,000

80,000 80,000

200,000

30,000

80,000 80,000

100,000

35,000 35,000

โครงการส่งเสริมการถ่ายทอด
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

100,000

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพในชุมชน

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์, สินค้า 
ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง

30,000

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการสงเคราะห์ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 200,000

โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง
โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ
ไฟป่า

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม
เทศบาลต าบลจอมทอง

30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลจอมทอง

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

30,000

150,000

50,000

200,000

165,000 165,000

200,000 200,000

5,000 5,000

100,000 100,000

30,000

10,000 10,000

5,046,750 5,046,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด
เทศบาล
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเทศบาลต าบล
จอมทอง

50,000

โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 200,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง             
(ออมวันละบาท)

30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลจอมทอง

150,000

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

40,000 40,000

100,000 100,000

10,000

50,000 50,000

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000

40,000 40,000

10,000 30,000 10,000 124,000 174,000
10,000 5,000 30,000 45,000

15,000
190,000 30,000 80,000 40,000 15,000 355,000

วัสดุกีฬา 15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ติดต้ังถังดักไขมันอย่างง่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุการเกษตร

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมสิทธิสวัสดิการของกลุ่มคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

30,000

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการ
ป้องกันภัยในสถานศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  
ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างสังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

30,000 30,000
20,000 50,000 25,000 5,000 100,000

31,000 2,000 33,000
53,000 5,000 4,128,340 5,000 5,000 4,196,340

50,000 50,000
206,000 135,000 58,500 53,000 450,000 100,000 1,002,500
30,000 10,000 4,000 8,000 229,000 281,000
33,000 50,000 5,000 10,000 150,000 20,000 268,000
10,000 100,000 110,000

240,000 10,000 40,000 50,000 30,000 370,000
5,000 5,000
5,000 5,000 10,000

15,000 15,000

40,000 5,000 45,000
140,000 140,000
30,000 30,000

165,000 165,000
800,000 10,000 150,000 5,000 965,000

150,500 150,500
14,400 14,400

3,000 3,000
40,000 40,000คอมพิวเตอร์แท็ปเลต  แบบที่ 2

เก้าอี้ท างาน
เก้าอี้ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าไฟฟ้า

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่า
สาธารณปูโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุส ารวจ
วัสดุอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุจราจร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวัสดุ

งบ
ด าเนินงาน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

51,000 51,000

15,200 15,200
55,600 55,600

21,000 21,000

792,000 792,000

30,000 30,000

5,000 5,000
11,000 11,000

29,500 29,500
8,000 8,000
6,000 6,000

9,600 9,600
19,500 19,500
59,700 59,700

982,000 982,000
69,000 69,000

742,000 742,000

ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.พร้อมราง
ระบายน้ าข้างสระว่ายน้ าสระบายดี  ม.6 
 ต.ข่วงเปา

โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว
รถบรรทุก ( ดีเซล )

โต๊ะท างานเหล็ก
แท่นบรรยาย

ตู้อเนกประสงค์ 1 ชั้น
ตู้อเนกประสงค์ 2 ชั้น

ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
 13,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
 26,000 บีทียู

เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All in one ส าหรับ
ส านักงาน

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

264,000 264,000

188,000 188,000

280,000 280,000

121,000 121,000

472,000 472,000

135,000 135,000

5,000

งบเงนิ
อุดหนุน

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 4 
ต าบลข่วงเปา

5,000

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนแม่ยะ  ซอย 3  เชื่อมถนน
หลักเมืองและถนนเทศบาล  ซอย 9  หมู่ที่ 
 5  ต าบลข่วงเปา

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนหลักเมือง ซอย  4 หมู่ที่ 11 
ต าบลข่วงเปา

โครงการก่อสร้างห้องน้ านักเรียนโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 ( ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ )

โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต  ถนนบ้านหลวง  ซอย 7  หมู่ที่ 6
         ต าบลข่วงเปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสาม
แยกบ้านนางสุขฤทัย  ทะนันชัย  ถึงบ้าน
พ่อมี          ปริยะ  หมู่ที่  5  ต าบลข่วง
เปา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนบ้าน
หลวง  ซอย 6  หมู่ที่ 6   ต าบลข่วงเปา

ค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสรา้ง

งบลงทุน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

5,000

5,000

32,000 32,000

20,000

40,000 40,000

20,000

5,000

5,000

15,000

15,000

งบเงนิ
อุดหนุน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแก้ว

15,000

โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมืองหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้

5,000

โครงการประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) วัด
พระธาตุ

15,000

โครงการประเพณีตานข้าวใหม่เดือนส่ีเป็ง
วัดข่วงเปา

20,000

โครงการประเพณีท าบุญสืบชะตาเสาหลัก
เมือง (หอพ่อบ้าน-เส้ือบ้าน)

5,000

โครงการงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าแก้ว 20,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 9 
ต าบลข่วงเปา

5,000

โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวัน
ส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี 2565

โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส  หมู่ที่ 5 
ต าบลข่วงเปา

5,000

เงนิอุดหนุน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000งบเงนิ
อุดหนุน

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 6 
ต าบลข่วงเปา

15,000

โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุบุญเดือน
สิบ

20,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5 
ต าบลข่วงเปา

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4 
ต าบลข่วงเปา

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแก้ว

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9 
ต าบลข่วงเปา

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11 
ต าบลข่วงเปา

15,000

เงนิอุดหนุน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

5,000

15,000

25,000

25,000

25,000

35,000

35,000

15,000

25,000

25,000

65,000

งบเงนิ
อุดหนุน

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 6 
ต าบลข่วงเปา

65,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 4 
ต าบลข่วงเปา

25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 5 
ต าบลข่วงเปา

25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแก้ว

35,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแก้ว

25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 11 
ต าบลข่วงเปา

35,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง

25,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง

25,000

โครงการประเพณีสืบชะตาเสาหลักเมือง
บวงสรวงพระยาอังครัฎฐะ

5,000

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง

15,000

เงนิอุดหนุน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

35,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

50,000

3,000

30,000

งบเงนิ
อุดหนุน

โครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP  
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอ าเภอจอมทองและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอ าเภอ
จอมทอง ภายในงานฤดูหนาว และงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 
2564 จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
คร้ังที่ 46 ประจ าปี 2565

3,000

โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าด า
หัวป้อเมืองเจียงใหม่ และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมืองอ าเภอจอมทอง  
ประจ าปี พ.ศ.2565

30,000

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  4  ต าบล
บ้านหลวง

โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 46 ประจ าปี 2565

50,000

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  1  ต าบล
ดอยแก้ว

โครงการป้องกันไฟป่า หมู่ที่  3  ต าบล
บ้านหลวง

โครงการประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ หมู่ที่ 9 
ต าบลข่วงเปา

35,000

เงนิอุดหนุน



แผนงาน
งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การ 

เกษตร

แผนงาน
การ

พาณชิย์
รวม

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บรหิารงาน

ทัว่ไป

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

125,000

7,560,000 7,560,000
30,667,820 21,113,270 3,322,060 28,520,130 4,732,200 488,960 4,721,920 7,610,720 191,640 291,080 105,600,000รวม 1,156,680 2,783,520

โครงการสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีและของดีจ๋อมตอง  ประจ าปี 
พ.ศ.2564-2565

125,000

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

งบเงนิ
อุดหนุน

เงนิอุดหนุน
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