
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

อําเภอปางมะผา   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,572,590 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,969,400 บาท
งบกลาง รวม 6,969,400 บาท

งบกลาง รวม 6,969,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 212,830 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 
ของคาจางพนักงานจาง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาจางชั่วคราว
โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,550 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย  เจ็บปวย ตาย
หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง  โดยคํานวณ
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,128,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
ตามระเบียบที่กําหนดฯ

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,941,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป
ขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอเดือน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป คนละ 1,000 บาท ตอเดือน
ตามที่ระเบียบกําหนดฯ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
แกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและ
มีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล
ไมสามารถประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดส
ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง
12 เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 19 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่
12 มีนาคม 2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6 
มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสี ตีเสน สัญญาณไฟจราจร
สุมเหลี่ยม หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสื้อจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ เป็นตน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้ง
งบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 373,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายใน
อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป
และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 123,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ในอัตรา 
ไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,649,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,218,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขา
นุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ หนังสือตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557    และหนังสือตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขา
นุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,540,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,993,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,846,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ 
ของพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ประเภท 
วิชาการ อํานวยการทองถิ่น และบริหารทองถิ่น ที่มีสิทธิไดรับ
ในสังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 210,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ., ก.ท.
 และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง 
(ฉบับที่ 4)) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,554,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ในสังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 129,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ของพนักงานจางในสังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 2,246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 390,000 บาท

1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการ
การซื้อหรือจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
และคณะกรรมการอื่นตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง 
2. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง จํานวน 370,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ประกอบดวย
ประธานกรรมการและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา อบต.,
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา อบต,นายอําเภอ,นายทะเบียน
อําเภอ,อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา อบต.หรือคณะ
กรรมการประจํา อบต.,คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งของ 
อบต.สบปอง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 104,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่   12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:38 หนา : 8/83



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การ
เบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหารทองถิ่น
 ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การ
เบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 1,172,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรมใน
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง คาจาง
ถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาซักฟอก 
คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสิ่งพิมพ
อื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการสรุปและวิเคราะห
ประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน และคาจาง
เหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง

คาเชาครุภัณฑ ทรัพยสิน หรืออื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาครุภัณฑ ทรัพยสิน พื้นที่สําหรับการ
ประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต หรือคาเชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

คาติดตั้งโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับสัญญาณ
ตาง ๆ ในการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในบริเวณ
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือบริเวณอาคารที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวของ
ในกิจการหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาติดตั้งประปา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา คาจาง
เหมาเดินทอ คาปรับปรุงระบบประปาภายนอกสถานที่ราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกรายรับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาติดตั้งไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า คาติดตั้ง
หมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของไฟฟ้า รวมถึงคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การเพิ่มขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวของในกิจการ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

คาประกันภัยรถราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ
(รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ (ครุภัณฑ
กอสราง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ครุภัณฑโรงงาน) 
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นเวนอาคารสํานักงานหรืออาคาร
ที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใชประโยชนตอเนื่องและ
บานพักขาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการจําทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และแกไขเพิ่มเติม

คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ หรือขอบังคับตางๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตําบล
และเอกสารอื่น ๆ ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

คารับวารสารหรือสิ่งพิมพตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับวารสารหรือสิ่งพิมพ รายวัน รายสัปดาห
 คาหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
เอกสารทางวิชาการอื่น ๆ สําหรับใชเป็นคูมือในการปฏิบัติ
ราชการ และสําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอราชการกับ
องคการบริหารสวนตําบล

คาลาง อัด ขยายรูป และทํากรอบรูปหรือกรอบเอกสารตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลาง อัด ขยายรูปและทํากรอบรูป คาลางฟลม
ถายรูป อัด ขยายรูปและทํากรอบรูป ในการปฏิบัติงานโฆษณา
และเผยแพรผลงานขององคการบริหารสวนตําบล หรือเพื่อใช
ในการเก็บบันทึกไวเป็นหลักฐานประกอบอางอิงหรือประกอบ
รายงานขององคการบริหารสวนตําบล
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1.) คารับรอง
- เพื่อจายเป็นคารับรอง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชน ตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกรายรับ – รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และเพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งตามกฎหมายเพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ 
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็น
ตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 
2.) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – 
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.) คาใชจายในการจัดประชุมราชการ
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ –
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดซื้อคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และ
พวงมาลา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม 
พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกได พวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสารวรียหรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสตาง ๆ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
ของคณะผูบริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางในสังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการ อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.เยี่ยมเยือน
ประชาชน เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 สอดคลองตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง กรณีครบวาระและแทนตําแหนงที่วาง

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
กรณีครบวาระและแทนตําแหนงที่วาง เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาถายเอกสาร
คาจางเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและจัดทําสปอรต
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง คาจัดทําตราประทับบัตร
เลือกตั้ง คาจัดหาเครื่องสํารองไฟ คาจัดทําป้ายไวนิล
คาจัดสถานที่และทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง คา
พาหนะขนสงสิ่งของและอุปกรณการเลือกตั้ง คากระดาษ
ตอเนื่องสําหรับจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
คาบัตรเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณและเครื่องเขียนแบบพิมพ
และ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตาม
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
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โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ อบต.สบปอง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ประจําป 2565 เชน การจัดอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษา ดูงาน การประชุมเชิงวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ
เป็นตน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 สอดคลองตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (2561 - 2565) 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการเสริมสรางความสามัคคีปรองดองและสมานฉันทในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันทในชุมชน เชน 
คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช
จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
โดยบูรณากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองและสมานฉันทในชุมชน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินประเภทตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
ฯลฯ และทรัพยสินอื่น ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือซอมแซม 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร 
ฯลฯ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงซื้อน้ําดื่มสะอาด 
สําหรับจัดไวบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง  เป็นตน อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม
กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน 
เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน อาทิเชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ขาตั้งกลอง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive)
เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassettape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด
(Main Board) เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip) เชน
RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ที่ไมไดระบุประเภทไวสําหรับใช
ในการกิจการ ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 225,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายคาน้ําประปา น้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะ
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใชบริการ เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลข
หมายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร ,
คาเชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม 
เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวของ ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินอื่นขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน
ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่น ๆ เพื่อให
ใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือ
ซอมแซม เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่อําเภอปางมะผา ประจําป จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ปางมะผา ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่
อําเภอปางมะผา ประจําป 2565 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอปางมะผา
ตามโครงการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2565 
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,923,180 บาท
งบบุคลากร รวม 2,087,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,087,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,342,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลในสังกัด
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
ประเภท วิชาการ อํานวยการทองถิ่น ในสังกัดกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 642,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ 
ของพนักงานจางในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่มีสิทธิไดรับ

งบดําเนินงาน รวม 815,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการ
การซื้อหรือจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
และคณะกรรมการอื่นตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติ
งานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให
หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวย
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ในสังกัด
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 
เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง 
คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาซักฟอก
คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสิ่งพิมพ
อื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ และคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในกิจการหนาที่องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดของ อบต.สบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีหรือการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินประเภทตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
ฯลฯ และทรัพยสินอื่น ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือซอมแซม 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน 
แบบพิมพ สิ่งพิมพ ที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ 
(หนังสือพิมพ,วารสาร,นิตยสาร เป็นตน) น้ําดื่ม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึกตลับผงหมึก
 เมาส แผนกรองแสง แป้นพิมพ แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียากร,
คาเชาตูไปรษณีย ,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงาน ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตู
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้ 
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จาก โรงงานผูผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยวา 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอนาที
4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยวา 1 ชอง
6. มีถาดใสกระดาษได ไมนอยกวา 50 แผน
7. สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการลําดับที่ 42
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราบรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สแกนเนอร จํานวน 3,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา
4,800x4,800 dpi
2. สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
3. มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2563 รายการลําดับที่ 55
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราบรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 425,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
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งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,305,140 บาท

งบบุคลากร รวม 364,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 364,140 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 317,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ 
ของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ที่มีสิทธิไดรับ

งบดําเนินงาน รวม 941,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1. คาปวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายใหแก อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ที่ไดรับคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั้งในเขตและนอกเขตตําบลสบปอง เชน การ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต,การป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควัน
ไฟปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานสําหรับดําเนินกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางเหมาลูกจาง
เพื่อดําเนินงานดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
เป็นตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง สมาชิก อปพร. รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก
องคการบริหารสวนตําบล ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคหรือประชาสัมพันธ
ในการใหความรูแกประชาชนในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน เชน การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การเมา
ไมขับ และความรูเรื่องกฎหมายจราจรอื่น ๆ เป็นตน โดยจายเป็น
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณา ประชาสัมพันธงาน 
คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมา
บริการ จัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.สบปอง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน อัคคีภัย
ภัยหนาว ภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ภัยจากอุบัติเหตุ ฯลฯ โดย
จายเป็น คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการ
จัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) 

โครงการใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลป
ใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใหบริการแก
ประชาชนหรือนักทองเที่ยว ตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 สอดคลอง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)

โครงการใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม การใหบริการแก
ประชาชนหรือนักทองเที่ยว ตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 สอดคลอง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน 
โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร สีปูนซีเมนต
ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน 
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา  เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ 
เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟปา (เชน สายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชําระพรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร
(แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) สติ๊กเกอรติดรถหรือ
ยานพาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 460,390 บาท

งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 299,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 
จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
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งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
 และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความ
รวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ของ พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่ง จากนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน ขององคการบริหาร
สวนตําบล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 รวมถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา 
(D.A.R.E)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการศึกษา
เพื่อตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา (D.A.R.E) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง รวมกันหนวยงานในสังกัด
สํานงานตํารวจแหงชาติ และสถานศึกษาในพื้นที่ตําบลสบปอง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผูดูแลเด็ก ผู
ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรมใหความรู การจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา /แผนฏิบัติการประจําป/แผนจัดการเรียนการสอน การ
อบรมจัดทําสื่อการเรียนการสอน/ประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับ
การพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนา
แหลงเรียนรูในชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบปอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสบปอง เชน การประชุมคณะกรรมการสภา
เด็กฯ การจัดนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรม
อื่น ๆ เป็นตน ตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบปอง 
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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งบเงินอุดหนุน รวม 57,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,750 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กพิการดอยโอกาสแบบมีสวน
รวมอําเภอปางมะผา

จํานวน 57,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
แมฮองสอน ตามโครงการจัดตั้งหองศูนยการเรียนรู เพื่อพัฒนา
เด็กพิการดอยโอกาส อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,426,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,115,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 460,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ของพนักงานครู ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 455,040 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 74,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง
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งบดําเนินงาน รวม 4,173,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,764,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรมใน
สวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง เชน คาจางแรงงานบุคคล รวมทั้งคาจางเหมาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจการและหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานครูและพนักงานจาง ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ 
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 413,180 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, คาหนังสือเรียน,
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง จํานวน 5 แหง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตรา
คนละ 1,700 บาท/ ป สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 2-5 ป
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 248,200 บาท
2. เงินสนับสนุนคาหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ ป
สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ป ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 29,200 บาท
3. เงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท
/ ป สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ป ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเงิน 29,200 บาท
4. เงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท
/ป สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ป ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 43,800 บาท
5. เงินสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในอัตราคนละ 430 
บาท/ป สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ป ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเงิน 62,780 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ม.16 (9)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 751,170 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน
5 ศูนย (จํานวนเด็ก 146 คน คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน)
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ม.16 (9)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
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ค่าวัสดุ รวม 2,399,550 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,299,550 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้
(1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง โดยจายเป็นคาใชจายในการซื้อ
อาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน
5 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให  เป็นเงิน
296,848 บาท
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจาย
เป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 6 แหง จํานวน 260 วัน
และ อบต. ตั้งสมทบให เป็นเงิน 2,002,702 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ม.16 (9)
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล)
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน
ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน
โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร สีปูนซีเมนต
ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน 
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,137,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,137,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 4,137,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุคาอาหารกลางวัน
ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน 6 แหง ดังนี้
1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปางมะผา จํานวน 706 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 2,965,200 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบานน้ําริน จํานวน 74 คน คนละ 21 บาท
จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 310,800 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนศูนยปางมะผา จํานวน 43 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 180,600 บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนบานดงมะไฟ จํานวน 33 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 138,600 บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนบานลุกปากอ จํานวน 47 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 197,400 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนบานกึ๊ดสามสิบ จํานวน 82 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 344,400 บาท
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ม.16 (9)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 รวมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 816,840 บาท

งบบุคลากร รวม 461,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 461,340 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 317,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป และตําแหนงอื่นๆที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแก
 พนักงานสวนตําบล และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติม เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑการให พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจาง และตําแหนงอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ
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งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง เชน ป้ายรณรงคตามโครงการรณรงค
ป้องกันโรคเอดส,โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อเฝ้า
ระวัง  ป้องกัน  ควบคุมแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราบรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ในการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว(หมา/แมว) ทั้งมีเจาของ และไมมีเจาของ ปละ 2 ครั้ง 
พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบฯ (ตัวละ 6 บาทตอป) ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบาฯ 
ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทราบรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบา ใหแก
 สุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 571 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการ
ความรวมมือการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป
2564 ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ  การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งานและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม ฝึกอบรมใหความรู
ดานตาง ๆ ตามโครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส เชน คาอาหาร
อาหารวางและ เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตรา
จารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข ของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0819.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว ปงบประมาณ 
พ.ศ.2562
- สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)
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โครงการใหความรูเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแกประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม ฝึกอบรมใหความรูเรื่อง
สุขภาพและการป้องกันโรคใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลสบปอง
ตามโครงการใหความรูเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแก
ประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและ เครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณาประชา
สัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร
คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายา,คาจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตาม โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบาฯ, เคมีภัณฑตาง ๆ และวัสดุ
อุปกรณ ที่จําเป็นตองใชในการป้องกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ
ตาง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงาน ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:38 หนา : 53/83



งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการลําดับที่ 42
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทราบรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน
 ในพื้นที่ตําบลสบปอง จํานวน 8 หมูบาน หมูบานละ 20,000 
บาท เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ในกิจการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุข ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- เพื่อเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
2319 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
ผูสูงอายุ เชน คาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ  คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
 การแสดง  และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดูแล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูดอย
ผูสูงอายุ ผูดูแล ครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูไรที่พึ่ง ในการ
อบรมใหความรู โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูดูแล เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ และ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 715,000 บาท

งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับ

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:38 หนา : 57/83



งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะ เป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติ
งานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทน ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอน
แสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงบอขยะตําบลสบปอง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
บอขยะตําบลสบปอง ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เชน งานกอสรางสถานที่กําจัดขยะ และงานขนยายขยะตกคาง
สะสมเพื่อนําไปฝังกลบบดอัดในบอฝังขยะใหม งานกอสราง
บอฝังกลบขยะ งานปรับภูมิทัศน งานกอสรางระบบบําบัดและ
เก็กกักน้ําเสีย งานกอสรางรั้วโดยรอบบอฝังกลบขยะ งานขนยาย
ขยะเกา ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคายเยาวชนวัยใส หางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนวัยใส
หางไกลยาเสพติด เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการประชาคมเพื่อการมีสวนรวมตําบลสบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อ
การมีสวนรวมตําบลสบปอง โดยจัดการประชุมประชาคม
ทองถิ่น เพื่อทบทวนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ทองถิ่นและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําเป็น แผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเป็นคา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
 คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
รวมแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล 
พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน สูการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น
และจังหวัดแบบบูรณาการ
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตรีตําบลสบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม
ใหความรูดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดแก การแปรรูป
ผลิตภัณฑพื้นบาน การแปรรูปอาหาร การทอผา การปักเย็บ
ชุดชนเผา ฯลฯ เพื่อสรางรายไดและแกไขปัญหาความยากจน
สงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับกลุมสตรีในพื้นที่
ตําบลสบปอง ตามโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุมสตรีตําบลสบปอง โดยจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทํา
แผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการหมูบาน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานสีขาว/
ชุมชนปลอดยาเสพติด  โดยจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียน
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการอบรมสรางอาชีพ สรางรายได แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม 
ใหความรูดานการประกอบอาชีพตางๆ เพื่อสรางรายไดและ
แกไขปัญหาความยากจน สงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับ กลุมตางๆ ตามโครงการอบรมสรางอาชีพ สรางรายได
แกประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลสบปอง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน
ไดมาแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน สรางความปรองดองสมานฉันท
และความสามัคคี ของประชาชน ตามโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลสบปอง เชน คาอาหารคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัด
การแขงขันคาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้าย คาโล
หรือถวยรางวัล คาเงินและของรางวัล คาจัดพิธีเปด-ปดการ
แขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ
คาเชาวัสดุอุปกรณตางและคาใชจายอื่นที่จําเป็น และเกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสงเสริมและพัฒนาทางดานกีฬาแกเยาวชนตําบลสบปอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ทางดานกีฬาแกเยาวชนตําบลสบปอง เชน จายเป็นคาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ  
- เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสืบสานประเพณีลอยกระทง
อันเป็นวัฒนธรรม ของคนไทย ใหคงอยูตลอดไป ตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม หรือการเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพการแสดง คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ความเชื่อ กับวิถีชีวิตชน
เผา

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ความ
เชื่อกับวิถีการดํารงชีวิตของชนเผาในตําบลสบปอง ตามโครงการ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ความเชื่อ กับวิถีชีวิตชน
เผา เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการ
แสดง คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอ 4.5 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงาน"ของดีปางมะผา กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผา" จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปางมะผา
 ตามโครงการจัดงาน"ของดีปางมะผา กีฬาสามัคคี ประเพณี
ชนเผา" ครั้งที่ 20 ประจําป พ.ศ.2564 (ปงบประมาณ พ.ศ.2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 รวมเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวตําบลสบปอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว
หรือเอกสารการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว แผนที่/แผนผัง
แสดงที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว หรือแผนผังแสดงสถานที่สําคัญ
ภายในหมูบานตาง ๆ ในเขตพื้นที่ตําบลสบปอง

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลสบปอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ตําบลสบปอง ตามโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลสบปอง
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,649,060 บาท

งบบุคลากร รวม 2,154,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,154,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,467,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป และตําแหนงอื่น ๆ
ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพหรือเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มี
สิทธิไดรับฯ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล 
ประเภท วิชาการ อํานวยการทองถิ่นในสังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 603,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่มีสิทธิไดรับฯ

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการ
การซื้อหรือจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
และคณะกรรมการอื่นตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ในสังกัด
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงาน
สวนตําบล ในสังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
ที่มีสิทธิไดฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิก
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรมใน
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง คาจาง
ถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาซักฟอก คา
ระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพิ์ตาง ๆ
คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสิ่งพิมพอื่น ๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการสรุปและคาจางเหมาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
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คาจางเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคจาก ระบบประปา ภาชนะกักเก็บน้ําและแหลงน้ําตาง ๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางออกแบบ งานกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ สิ่ง
สาธารณูปโภค สิ่งธารณูปการ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ งานกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งธารณูปการ ที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินประเภทตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง
ฯลฯ และทรัพยสินอื่น ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา 
ปรับปรุง หรือซอมแซม 
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก
กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน  ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ
โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง  สัญญาณ
ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปล  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน 
ไมตาง ๆ คอน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง 
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย 
คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทป
บันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut  Sheet 
Feeder ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 2,432,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ รายจาย
สําหรับติดตั้งและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หรือติดตั้ง
โคมไฟถนนดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย ในเขตตําบลสบปอง
เชน คาขนสงคาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นตน อาทิเชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง สัญญาณ
ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:39 หนา : 74/83



งบลงทุน รวม 2,152,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,152,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูที่ 2 บานน้ําริน จํานวน 1 
แหง

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูที่ 2 
บานน้ําริน จํานวน 1 แหง  กวาง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ 
อ.02/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขาพื้นที่การเกษตร 
บานไร หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเขา
พื้นที่การเกษตร บานไร หมูที่ 3 ขนาดกวาง 0.80 เมตร 
ยาว 40.50 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ช.01/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกึ๊ดสามสิบ (หยอม
บานนาออน) หมูที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกึ๊ดสามสิบ
(หยอมบานนาออน) หมูที่ 6 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 31.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท.09/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:39 หนา : 75/83



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ําริน หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ําริน
หมูที่ 2 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 135.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ 
ท.02/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหมูลีซอ หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหมูลีซอ
หมูที่ 8 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 142.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท.11/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง (หยอมบาน
ลุกปากอ) หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง
(หยอมบานลุกปากอ) หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
122.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ ท.07/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง (หยอมบาน
หนองขาว) หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง
(หยอมบานหนองขาว) หมูที่ 5 
  ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตรยาว 19.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 76.00 ตารางเมตร 
  ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 52.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่
ท.08/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง
หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 31.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท.06/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร (หยอมบานน้ําบอ
สะเป) หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร
(หยอมบานน้ําบอสะเป) หมูที่ 3 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
136.50 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ ท.04/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร
หมูที่ 3 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 142.50 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่
ท.03/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบปอง หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบปอง
หมูที่ 1 ผิวจราจรกวาง 2.80 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 142.80 ตารางเมตร (ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท.01/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอง หมูที่ 7 - 
บานแมหมูลีซอ หมูที่ 8

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอง
หมูที่ 7 - บานแมหมูลีซอ หมูที่ 8 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
141.00 ตารางเมตร  (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ ท.10/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผาจ้ํา (บานบน) 
หมูที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผาจ้ํา
(บานบน) หมูที่ 4 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 141.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ 
ท.05/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมหมูลีซอ (หยอม
บานดงมะไฟ) หมูที่ 8

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมหมูลีซอ
(หยอมบานดงมะไฟ) หมูที่ 8 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 140.00
ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
แบบเลขที่ ท.13/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมหมูลีซอ (หยอม
บานแมกลาง) หมูที่ 8

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมหมูลีซอ
(หยอมบานแมกลาง) หมูที่ 8 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 141.00
ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
แบบเลขที่ ท.12/2565) 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกึ๊ดสามสิบ หมูที่ 
6

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานกึ๊ดสามสิบ หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
สูง 2.50 เมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง
แบบเลขที่ อ. 04/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานหนองผาจ้ํา (บานลาง) 
หมูที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมระบบประปาหมูบาน บานหนองผา
จ้ํา (บานลาง) หมูที่ 4 จํานวน 1 แหง (ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ อ.03/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการซอมแซมและขยายเขตติดตั้งเสียงตามสาย บานสบปอง หมู
ที่ 1

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและขยายเขตติดตั้งเสียงตามสาย
บานสบปอง หมูที่ 1 จํานวน 1 แหง รวม 3 รายการ 
(รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร
อบต.สบปอง กําหนด) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ อ.01/2565
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการไถปรับถนนดินพื้นที่การเกษตร บานหนองตอง หมูที่ 7 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไถปรับถนนดินพื้นที่การเกษตร บานหนองตอง
หมูที่ 7 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 4,650.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ อ.14/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:39 หนา : 79/83



โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองตอง หมูที่ 7 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองตอง
หมูที่ 7 จํานวน 1 แหง (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ อ.05/2565)
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับคาได
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน  2544 และตาม
หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ให ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวและประมงแกประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ดานปศุสัตวและประมงใหแกประชาชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว
และประมงแกประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ 
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 4/10/2564  08:59:39 หนา : 81/83



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ 1 ตน 1 ใจ ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ 1 ตน 1 ใจ
ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง 
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตนทางตามหลัก 3RS จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
ตนทางตามหลัก 3RS ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง 

โครงการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการปัญหาขยะ
โดยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง 

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟปา/คอกปุยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ
เพลิง

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวป้องกัน
ไฟปา/คอกปุยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565 หรือสนับสนุนการทําแนวกันไฟ/คอกปุยหมักของ
หมูบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบตําบลสบปอง เพื่อลดปริมาณ
เชื้อเพลิงและลดปัญหาไฟา
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โครงการปลูกหญาแฝก “ตามรอยพอ-แมของแผนดิน” จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก
“ตามรอยพอ-แมของแผนดิน” ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ํา ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบรมราชกุมารี ของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- สอดคลองตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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