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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 218,703.41 488,000.00 350,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

18,947.60 22,000.00 2,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 126,526.31 154,000.00 55,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,007.11 7,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 365,184.43 671,000.00 409,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,159,502.21 18,000,000.00 19,090,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,159,502.21 18,000,000.00 19,090,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 20,294,611.32 19,901,590.00 20,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,294,611.32 19,901,590.00 20,500,000.00

รวม 40,819,297.96 38,572,590.00 40,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,170,750.00 6,969,400.00 7,975,975.00

งบบุคลากร 10,478,477.93 14,680,740.00 15,290,340.00

งบดําเนินงาน 8,552,420.59 10,002,900.00 9,705,035.00

งบลงทุน 2,846,036.00 2,289,800.00 2,450,300.00

งบเงินอุดหนุน 4,180,750.00 4,629,750.00 4,578,350.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,228,434.52 38,572,590.00 40,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลสบปอง
อําเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,553,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,149,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,644,705

แผนงานสาธารณสุข 1,005,340

แผนงานสังคมสงเคราะห 205,000

แผนงานเคหะและชุมชน 748,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 135,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 695,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,666,740

แผนงานการเกษตร 222,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,975,975

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,975,975 7,975,975
    งบกลาง 7,975,975 7,975,975

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,854,880 2,198,220 379,320 9,432,420
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,534,320 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,320,560 2,198,220 379,320 7,898,100

งบดําเนินงาน 2,031,400 750,800 0 2,782,200
    คาตอบแทน 380,000 50,800 0 430,800

    คาใชสอย 811,000 630,000 0 1,441,000

    คาวัสดุ 515,000 70,000 0 585,000

    คาสาธารณูปโภค 325,400 0 0 325,400

งบลงทุน 92,500 38,000 0 130,500
    คาครุภัณฑ 92,500 38,000 0 130,500

งบเงินอุดหนุน 208,000 0 0 208,000
    เงินอุดหนุน 208,000 0 0 208,000

รวม 9,186,780 2,987,020 379,320 12,553,120

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 499,320 499,320
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 499,320 499,320

งบดําเนินงาน 625,000 625,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใชสอย 515,000 515,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

งบลงทุน 24,800 24,800
    คาครุภัณฑ 24,800 24,800

รวม 1,149,120 1,149,120

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 336,360 2,102,160 2,438,520
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 336,360 2,102,160 2,438,520

งบดําเนินงาน 123,000 3,988,835 4,111,835
    คาตอบแทน 3,000 0 3,000

    คาใชสอย 120,000 1,756,375 1,876,375

    คาวัสดุ 0 2,232,460 2,232,460

งบลงทุน 17,000 17,000 34,000
    คาครุภัณฑ 17,000 17,000 34,000

งบเงินอุดหนุน 57,750 4,002,600 4,060,350
    เงินอุดหนุน 57,750 4,002,600 4,060,350

รวม 534,110 10,110,595 10,644,705

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 461,340 461,340
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 461,340 461,340

งบดําเนินงาน 214,000 214,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใชสอย 134,000 134,000

    คาวัสดุ 60,000 60,000

งบลงทุน 170,000 170,000
    คาครุภัณฑ 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 1,005,340 1,005,340

หนา : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 205,000 205,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใชสอย 145,000 145,000

รวม 205,000 205,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 648,000 648,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 648,000 648,000

งบลงทุน 100,000 100,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 100,000 100,000

รวม 748,000 748,000

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 135,000 135,000
    คาใชสอย 135,000 135,000

รวม 135,000 135,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 140,000 385,000 20,000 545,000
    คาใชสอย 140,000 385,000 20,000 545,000

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 0 150,000
    เงินอุดหนุน 0 150,000 0 150,000

รวม 140,000 535,000 20,000 695,000

หนา : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,810,740 0 1,810,740
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,810,740 0 1,810,740

งบดําเนินงาน 562,000 330,000 892,000
    คาตอบแทน 152,000 0 152,000

    คาใชสอย 265,000 0 265,000

    คาวัสดุ 145,000 330,000 475,000

งบลงทุน 14,000 1,950,000 1,964,000
    คาครุภัณฑ 14,000 0 14,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,950,000 1,950,000

รวม 2,386,740 2,280,000 4,666,740

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 45,000 150,000 195,000
    คาใชสอย 35,000 150,000 185,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 27,000 0 27,000
    คาครุภัณฑ 27,000 0 27,000

รวม 72,000 150,000 222,000

หนา : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 10,337.95 32,205.41 300,000.00 -66.67 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 121,237.00 186,468.00 187,000.00 33.69 % 250,000.00
     อากรการฆาสัตว 1,304.00 30.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 132,878.95 218,703.41 488,000.00 350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 378.30 174.60 400.00 150.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 18,180.00 3,060.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,150.00 1,800.00 1,600.00 -6.25 % 1,500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 23,800.00 13,913.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 43,508.30 18,947.60 22,000.00 2,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 153,564.17 126,526.31 154,000.00 -64.29 % 55,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 153,564.17 126,526.31 154,000.00 55,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.60 40.00 0.00 100.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,110.00 967.11 7,000.00 -78.57 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,110.60 1,007.11 7,000.00 2,000.00

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:07:08 หนา : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 146,831.14 151,797.67 147,000.00 -31.97 % 100,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,552,062.24 10,184,452.97 8,550,000.00 16.96 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,823,470.44 3,178,540.18 2,820,000.00 24.11 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 288,350.14 19,162.41 286,000.00 -99.65 % 1,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,095,191.62 6,532,047.52 6,095,000.00 -11.08 % 5,419,500.00
     คาภาคหลวงแร 48,029.39 54,305.75 48,000.00 -6.25 % 45,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 53,510.09 36,014.11 51,000.00 -70.59 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,010.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 203.70 3,181.60 3,000.00 233.33 % 10,000.00
     ภาษีสุรา 3,045.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,012,704.56 20,159,502.21 18,000,000.00 19,090,500.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,486,362.00 20,294,611.32 19,901,590.00 3.01 % 20,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 19,486,362.00 20,294,611.32 19,901,590.00 20,500,000.00
รวมทุกหมวด 37,836,128.58 40,819,297.96 38,572,590.00 40,000,000.00

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:07:08 หนา : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

อําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 350,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 55,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 55,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,090,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 100,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,419,500 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 45,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:07:31 หนา : 1/2



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:07:31 หนา : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 195,196 160,409 212,830 18.33 % 251,844

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 9,409 10,050 9.45 % 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,392,100 3,586,400 4,128,000 6.25 % 4,386,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,504,000 1,716,400 1,941,600 28.8 % 2,500,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 66,000 72,000 16.67 % 84,000

เงินสํารองจาย 905,098 1,117,132 700,000 -71.52 % 199,341

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 373,420 4.44 % 389,990

คาใช้จายในการจัดการจราจร 5,950 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

120,000 125,000 123,000 16.26 % 143,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลสบป่อง

อําเภอปางมะผ้า    จังหวัดแมฮองสอน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  17:07 หน้า : 1/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

195,174 390,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 6,390,518 7,170,750 7,570,900 7,975,975
รวมงบกลาง 6,390,518 7,170,750 7,570,900 7,975,975
รวมงบกลาง 6,390,518 7,170,750 7,570,900 7,975,975

รวมแผนงานงบกลาง 6,390,518 7,170,750 7,570,900 7,975,975
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 433,927.73 366,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 35,552.91 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 35,552.91 42,120 0 % 42,120

วันที่พิมพ์ : 4/8/2565  17:07 หน้า : 2/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 72,929.03 86,400 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,368,000 1,218,193 926,300 -8.28 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 1,796,155.58 1,463,020 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,552,640 1,693,265.55 2,487,900 20.22 % 2,991,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

8,480 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 186,900 197,940 210,840 10.47 % 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,271,760 1,715,808 1,554,480 8.63 % 1,688,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,500 152,113 129,000 20.93 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,198,280 3,801,126.55 4,634,220 5,320,560
รวมงบบุคลากร 5,251,000 5,597,282.13 6,097,240 6,854,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

127,500 108,550 390,000 -64.1 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 104,800 89,900 149,000 34.23 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 20 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 240,700 229,912.5 589,000 380,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 767,431 572,571 506,500 -60.51 % 200,000

คาเชาครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ 44,900 42,900 50,000 -28 % 36,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาติดตั้งประปา 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้า 0 13,444.5 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 107,163 48,100 0 0 % 0

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์สวนกลาง 0 0 0 100 % 10,000

คาประกันภัยรถราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือข้อบังคับ
ตางๆ

5,098 4,195 15,000 -100 % 0

คารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0

คาล้าง อัด ขยายรูป และทํากรอบรูปหรือ
กรอบเอกสารตางๆ

0 1,200 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 168,159 29,050 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดซื้อคาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

0 2,500 5,000 0 % 5,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 179,912 82,178 300,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการ อบต.เยี่ยมเยือนประชาชน 8,100 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลสบ
ป่อง กรณีครบวาระและแทนตําแหนงที่วาง

0 0 170,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 95,645 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอปางมะผ้า จังหวัด
แมฮองสอน

0 0 52,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ในชุมชน

22,500 0 10,000 -100 % 0
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก
คณะผู้บริหารท้องถิ่น, ประธานสภาท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น, ข้าราชการสวน
ท้องถิ่น, พนักงานสวนท้องถิ่น, ลูกจ้าง 
องค์การบริหารสวนตําบลสบป่อง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 300,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ 33,820 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 98,342.45 398,672.05 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,531,070.45 1,194,810.55 1,278,500 811,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 159,836 99,370 80,000 50 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,770.76 44,832 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 41,250 40,990 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 222,025.27 299,766.05 550,000 -45.45 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 89,625 1,800 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,770 59,945 25,000 -20 % 20,000

วัสดุอื่น 0 14,883.5 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 597,277.03 561,586.55 790,000 515,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 159,012.05 190,658.53 190,000 -10.53 % 170,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,922.92 42,602.06 40,000 -12.5 % 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,562.22 4,854.22 20,000 -70 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 50,962.39 62,978.23 90,000 6.67 % 96,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 30,000 -55.33 % 13,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 258,459.58 301,093.04 385,000 325,400
รวมงบดําเนินงาน 2,627,507.06 2,287,402.64 3,042,500 2,031,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 35,000 -100 % 0

เครื่องฟอกอากาศ 0 108,000 0 0 % 0

เต็นท์ขนาดใหญ 0 0 0 100 % 46,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 1 - 2 พร้อมเก้าอี้แบบล้อ
เลื่อน มีที่วางแขนและพนักพิง

0 0 32,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี้แบบล้อ
เลื่อน มีที่วางแขนและพนักพิง

0 0 19,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้ากี้แบบล้อเลื่อน 
มีที่วางแขนและพนักพิง

0 0 25,000 -100 % 0

โต๊ะพับกลมอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 23,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 47,000 -50 % 23,500
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โต๊ะหมูบูชา 0 16,800 0 0 % 0

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 132,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 16,990 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 10,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 11,450 33,310 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 160,440 168,110 168,800 92,500
รวมงบลงทุน 160,440 168,110 168,800 92,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ อปท.อําเภอปางมะผ้า

33,000 33,000 0 100 % 33,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า องค์การ
บริหารสวนตําบลสบป่อง 

264,259.14 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่
อําเภอปางมะผ้า ประจําปี

30,000 0 25,000 -100 % 0
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โครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่
อําเภอปางมะผ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 150,000

โครงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

100,000 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 427,259.14 33,000 175,000 208,000
รวมงบเงินอุดหนุน 427,259.14 33,000 175,000 208,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,466,206.2 8,085,794.77 9,483,540 9,186,780
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 727,739.39 464,057.8 118,800 1,030.96 % 1,343,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 7,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 353,700 567,371 642,600 11.52 % 716,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,285 57,437 36,480 163.16 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,168,724.39 1,095,865.8 863,880 2,198,220
รวมงบบุคลากร 1,168,724.39 1,095,865.8 863,880 2,198,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -75 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,730 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 52,000 66,000 50,000 -28 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -52 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 72,530 66,000 90,000 50,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 205,200 146,400 400,000 -10 % 360,000

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 54,000 17,900 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 82,464.42 29,643 230,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ ประจําปีงบประมาณ 2566

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ 
อบต.สบป่อง

387,514.6 0 235,480 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.สบป่อง

0 90,994 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,300 8,988 270,000 -55.56 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 730,479.02 293,925 1,135,480 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,978.9 84,999.35 80,000 -25 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,030 29,449 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 73,008.9 114,448.35 130,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 14,484.4 45,673.5 15,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,484.4 45,673.5 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 890,502.32 520,046.85 1,370,480 750,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเค้าเตอร์งานจัดเก็บภาษี  จํานวน  1  
เค้าเตอร์

9,900 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก  แบบ  4  ลิ้นชัก   จํานวน  7  ตู้ 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562)

49,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 12,800 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 10,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. จัดซื้อโทรทัศน์  แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ  Smart  TV  ระดับความละเอียดจอ
ภาพ  1920 x 1080  พิกเซล  ขนาด  55  
นิ้ว  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม  2562)   จํานวน  1  
เครื่อง   ราคา  18,200  บาท (รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม)
2.  ขาแขวนและอุปกรณ์ติดตั้งภายในวงเงิน 
     ราคา   10,000  บาท

18,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตู้กด 2 ระบบ 0 0 11,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

21,990 0 0 0 % 0

 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,990 0 0 0 % 0

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
ราคา 5,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA 
(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาท
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

5,790 0 0 0 % 0

กล้องวงจรปิดไร้สาย ระบบโซลาเซลล์ 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องบันทึกสัญญาณวงจรปิด 16 ชอง 0 0 16,000 -100 % 0
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เครื่องบันทึกสัญญาณวงจรปิด 8 ชอง 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 4,300 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 

9,990 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 15,000

เครื่อพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 0 15,000 0 0 % 0

สแกนเนอร์ 0 0 3,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,060 36,300 81,300 38,000
รวมงบลงทุน 155,060 36,300 81,300 38,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,214,286.71 1,652,212.65 2,315,660 2,987,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 109,320 246.98 % 379,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 109,320 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 109,320 379,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 46,000 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 155,320 379,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,680,492.91 9,738,007.42 11,954,520 12,553,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 131,840 187.71 % 379,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,800 -0.74 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 276,640 499,320
รวมงบบุคลากร 0 0 276,640 499,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

9,900 21,000 50,000 0 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,900 21,000 86,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 540,000 622,500 690,000 -53.62 % 320,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,236 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปตางประเทศ
ชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า/คอกปุย
หมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง

64,800 68,850 0 0 % 0

โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4,065 2,400 48,600 -69.14 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.สบป่อง

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการให้บริการแกประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 3,400 341.18 % 15,000

โครงการให้บริการแกประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 1,000 1,400 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 624,101 693,750 793,000 515,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 22,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 34,500 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 8,750 50,000 -40 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 65,250 200,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 634,001 780,000 1,079,000 625,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อถัง  IBC  ขนาด  1,000  ลิตร  
จํานวน  1  ถัง 

3,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 13,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 7,900 0 0 0 % 0

ไฟสองสวางโซลาเซลล์  จํานวน  2  ชุด 4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด 2 ก๊อก

0 0 23,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงประจํารถดับเพลิง 6,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สําหรับ
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,500 0 47,500 24,800
รวมงบลงทุน 21,500 0 47,500 24,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 655,501 780,000 1,403,140 1,149,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 655,501 780,000 1,403,140 1,149,120

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 260,460 279,780 299,640 12.25 % 336,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 260,460 279,780 299,640 336,360
รวมงบบุคลากร 260,460 279,780 299,640 336,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 13,650 3,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,784.86 3,660 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดการศึกษาเพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษา (D.A.R.E)

4,550 3,900 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และคณะ
กรรมการสถานศึกษา

5,220 3,620 10,000 100 % 20,000

โครงการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
ชุมชน

18,100 11,300 15,000 33.33 % 20,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบป่อง 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 61,304.86 26,380 100,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 61,304.86 26,380 103,000 123,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด  20  ล้านพิกเซล  จํานวน  1  ตัว

0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,000 0 17,000
รวมงบลงทุน 0 19,000 0 17,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
พิการด้อยโอกาสแบบมีสวนรวมอําเภอปาง
มะผ้า

57,750 57,750 0 100 % 57,750

รวมเงินอุดหนุน 57,750 57,750 0 57,750
รวมงบเงินอุดหนุน 57,750 57,750 0 57,750

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 379,514.86 382,910 402,640 534,110
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 771,840 826,740 900,440 10.81 % 997,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,001,280 1,026,360 948,560 6.3 % 1,008,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 108,660 108,110 104,340 -7.99 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,881,780 1,961,210 1,953,340 2,102,160
รวมงบบุคลากร 1,881,780 1,961,210 1,953,340 2,102,160

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 450,000 450,000 843,000 -40.69 % 500,000

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 2,400 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,160 8,520 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,120,790 1,022,400 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน, คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

0 0 413,180 -0.68 % 410,350

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 751,170 -0.68 % 746,025

รวมค่าใช้สอย 1,580,350 1,480,920 2,057,350 1,756,375
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,299,550 -2.92 % 2,232,460

คาอาหารเสริม (นม) 1,984,637.8 2,550,727.6 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,984,637.8 2,550,727.6 2,499,550 2,232,460
รวมงบดําเนินงาน 3,564,987.8 4,031,647.6 4,556,900 3,988,835
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  19  
นิ้ว) รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  2563)

0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 0 17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลสบป่อง

0 252,936 0 0 % 0

ซอมแซมตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด
องค์การบริหารสวนตําบลสบป่อง  

203,758 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 203,758 252,936 0 0
รวมงบลงทุน 203,758 269,936 0 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน

3,838,360 3,940,000 4,137,000 -3.25 % 4,002,600

รวมเงินอุดหนุน 3,838,360 3,940,000 4,137,000 4,002,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,838,360 3,940,000 4,137,000 4,002,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,488,885.8 10,202,793.6 10,647,240 10,110,595
รวมแผนงานการศึกษา 9,868,400.66 10,585,703.6 11,049,880 10,644,705

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 175,040 81.3 % 317,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 319,040 461,340
รวมงบบุคลากร 0 0 319,040 461,340
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

18,386.1 0 10,000 50 % 15,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 0 500 10,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

19,020 0 20,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการ
ป้องกันโรคแกประชาชน

7,200 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 44,606.1 500 82,000 134,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 61,335 133,300 80,800 -25.74 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 61,335 133,300 80,800 60,000
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รวมงบดําเนินงาน 105,941.1 133,800 208,800 214,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) 
สะพายหลัง

0 0 0 100 % 170,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,500 170,000
รวมงบลงทุน 0 0 7,500 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

40,000 0 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 145,941.1 133,800 695,340 1,005,340
รวมแผนงานสาธารณสุข 145,941.1 133,800 695,340 1,005,340
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 80,000

โครงการศูนย์ชวยเหลือสังคมตําบลสบป่อง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 205,000
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 205,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 205,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 472,560 457,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 366,840 454,160 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 32,130 32,680 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,530 944,340 0 0
รวมงบบุคลากร 871,530 944,340 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 42,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 120,000 149,000 0 0 % 0

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 2,300 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,590 3,960 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,890 3,680 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 127,780 156,640 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,385 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,835 14,400 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 19,718.5 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,750 6,240 0 0 % 0

วัสดุสํารวจ 4,750 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 101,053.5 40,025 0 0
รวมงบดําเนินงาน 270,833.5 238,665 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องวัดมุม 0 84,300 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 29,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 2,490 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 116,690 0 0
รวมงบลงทุน 0 116,690 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,142,363.5 1,299,695 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,996 329,195.5 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 18,160 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,996 347,355.5 0 0
รวมงบดําเนินงาน 49,996 347,355.5 0 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ หมูที่ 1

99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมรั้วศาลเจ้าเมือง 
ซอยรวมใจ  หมูที่ 1 

49,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ตําบลสบป่องและ
อาคารประกอบ

199,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหรือตอเติมเสียงตามสาย
ประจําหมูบ้าน บ้านน้ําริน หมูที่ 2

99,300 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
ผาจ้ํา (บ้านบน) หมูที่  4

149,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล บ้านแมอุมอง 
หมูที่ 5 ต.สบป่อง 
อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน 

0 106,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล บ้านแมอุ
มอง(หยอมบ้านลุ๊กป่าก๊อ) หมูที่ 5 ต.สบป่อง 
อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 93,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไร  หมูที่ 
3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไร หมูที่ 
3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.(ซอยพิทักษ์
สันติราช จํานวน 2  ชวง

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านกึ๊ดสาม
สิบ หมูที่ 6 ต.สบป่อง 
อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 199,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านกึ๊ดสาม
สิบ(หยอมบ้านนาออน) หมูที่ 6 ต.สบป่อง อ
.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านแมหมู
ลีซอ หมูที่ 8 ต.สบป่อง
 อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านแมหมู
ลีซอ(หยอมบ้านดงมะไฟ) หมูที่ 8 ต.สบป่อง 
อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน 

0 99,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านแมหมู
ลีซอ(หยอมบ้านแมกลาง) หมูที่ 8 ต.สบป่อง 
อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองผา
จ้ํา(บ้านบน) หมูที่ 4 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า 
จ.แมฮองสอน จํานวน 2 ชวง

0 249,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล.หมูที่ 2 บ้าน
น้ําริน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน 
 

0 299,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ําริน(จุดที่1) หมูที่ 2

123,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสบป่อง หมูที่ 1

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเฉลิมพระเกียรติ
(ซอยโกศล 2) หลังวัด หมูที่ 1

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกึ๊ดสามสิบ หมูที่ 6

299,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้ําริน(จุดที่2) หมูที่ 2

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมหมูลีซอ หมูที่ 8

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมหมูลีซอ
(หยอมบ้านดงมะไฟ) หมูที่ 8 

99,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมหมูลีซอ
(หยอมบ้านแมกลาง) หมูที่ 8 

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมอุมอง หมูที่ 5

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมอุมอง(หยอมบ้านลุ๊กป่าก้อ)
หมูที่ 5

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร(หยอมบ้านน้ําบอสะเป่)
หมูที่ 3

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร(หยอมบ้านสามหลัง)
หมูที่ 3

99,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองตอง(จุดที่1) หมูที่ 7

83,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองผาจ้ํา(บ.ลาง) หมูที่ 4

149,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านหนอง
ตอง(จุดที่ 2) หมูที่ 7

115,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนอง
ตอง หมูที่ 7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ
.แมฮองสอน 

0 264,500 0 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา  ค.ส.ล บ้านสบ
ป่อง หมูที่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ
.แมฮองสอน 

0 99,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝ่ายกักเก็บน้ํา 
บ้านสบป่อง หมูที่ 1

49,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมบอต้นน้ํา บ้านไร 
(หยอมบ้านน้ําบอสะเป่) หมูที่ 3

99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน  
บ้านหนองตอง หมูที่ 7

49,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและหรือซอมแซมระบบ
ทอประปาหมูบ้าน บ้านแมอุมอง หมูที่ 5 ต
.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แมฮองสอน

0 99,500 0 0 % 0

โครงการวางกลองเเกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง  
จํานวน 1 แหง

0 50,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา ซอมแซม ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

95,940 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,659,140 2,158,000 0 0
รวมงบลงทุน 2,659,140 2,158,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,709,136 2,505,355.5 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 72,000 50 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 600,000 600,000 612,000 648,000
รวมงบบุคลากร 600,000 600,000 612,000 648,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,750 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 9,750 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 9,750 15,000 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงบอขยะตําบลสบป่อง 32,000 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,000 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 32,000 0 100,000 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 632,000 609,750 727,000 748,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,483,499.5 4,414,800.5 727,000 748,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สัญจร 0 0 0 100 % 15,000

โครงการคายเยาวชนวัยใส หางไกลยาเสพ
ติด

19,000 10,000 10,000 100 % 20,000

โครงการประชาคมเพื่อการมีสวนรวมตําบล
สบป่อง

14,885 8,100 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุมสตรีตําบลสบป่อง

0 0 20,000 50 % 30,000
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โครงการหมูบ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพ
ติด

20,000 20,000 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก
ประชาชน

25,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 78,885 38,100 90,000 135,000
รวมงบดําเนินงาน 78,885 38,100 90,000 135,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 78,885 38,100 90,000 135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 78,885 38,100 90,000 135,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสัมพันธ์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลสบป่อง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลสบ
ป่อง

298,180 0 25,000 300 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬาแก
เยาวชนตําบลสบป่อง

0 9,900 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 298,180 9,900 25,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 378,180 9,900 25,000 140,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 378,180 9,900 25,000 140,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 246,880 70,070 0 100 % 250,000

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกินวอ
ชนเผาลีซู ประจําปี 2566

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

3,500 0 37,750 -73.51 % 10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความเชื่อ กับวิถีชีวิตชนเผา

0 20,300 55,000 -54.55 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 250,380 90,370 92,750 385,000
รวมงบดําเนินงาน 250,380 90,370 92,750 385,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงาน"ของดีปางมะผ้า กีฬา
สามัคคี ประเพณีชนเผา"

150,000 150,000 0 100 % 150,000
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 360,000 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ สงเสริมศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม และคริสตชนตําบลสบป่อง

80,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 590,000 150,000 0 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 590,000 150,000 0 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 840,380 240,370 92,750 535,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหลงทองเที่ยว
ตําบลสบป่อง

20,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลสบ
ป่อง

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 0 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 20,000 0 20,000 20,000
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รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,238,560 250,270 137,750 695,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 630,420 74.73 % 1,101,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 603,720 0.58 % 607,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 26,920 33.73 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,327,060 1,810,740
รวมงบบุคลากร 0 0 1,327,060 1,810,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 50,000 -16 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 190,000 152,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 600,000 -66.67 % 200,000

คาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค

0 0 5,000 200 % 15,000

คาจ้างออกแบบ งานกอสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างตาง ๆ สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งธาร
ณูปการ

0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000
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รวมค่าใช้สอย 0 0 645,000 265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 900 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 75,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 910,000 562,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 7,000

แบบหลอคอนกรีต จํานวน 1 ชุด 0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 14,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 14,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,237,060 2,386,740
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 380,000 -92.11 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 380,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 380,000 330,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 
2 บ้านน้ําริน จํานวน 1 แหง 

0 0 150,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคลองสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านไร หมูที่ 3

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกึ๊ดสามสิบ (หยอมบ้านนาออน) หมูที่ 6

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ําริน หมูที่ 2

0 0 100,000 -100 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมหมูลีซอ (หยอมบ้านแมกลาง) หมูที่ 
8

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมหมูลีซอ หมูที่ 8

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง (หยอมบ้านลุกป่าก๊อ) หมูที่ 5

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง (หยอมบ้านหนองขาว) หมูที่ 
5

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง หมูที่ 5

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านทาไคร้) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านน้ําบอสะเป่) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านน้ําบอสะเป่) หมูที่ 3

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านสามหลัง) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร หมูที่ 3

0 0 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบป่อง (ซอยหลังวัดสบป่อง) หมูที่ 1

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบป่อง หมูที่ 1

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตอง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้านบน) หมูที่ 4

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้านบน) หมูที่ 4

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้านลาง) หมูที่ 4

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมหมูลีซอ (หยอมบ้านดงมะไฟ) หมูที่ 
8

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมหมูลีซอ (หยอมบ้านแมกลาง) หมูที่ 
8

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างลานอเนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมอูมอง (หยอม
บ้านหนองขาว) หมูที่ 5

0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกึ๊ดสามสิบ หมูที่ 6

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขยายระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 
บ้านหนองตอง

0 0 150,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้านลาง) หมูที่ 4

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมและขยายเขตติดตั้งเสียง
ตามสาย บ้านสบป่อง หมูที่ 1

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา 
บ้านน้ําริน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองตอง หมูที่ 7

0 0 150,000 -33.33 % 100,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,152,000 1,950,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,152,000 1,950,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,532,000 2,280,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,769,060 4,666,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,780 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวพระราชดําริโดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์และประมงแกชาวบ้าน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตาม
แนวพระราชดําริโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และ
ประมงแกประชาชน

15,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,780 0 20,000 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 22,095 10,253 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 22,095 10,253 5,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 43,875 10,253 25,000 45,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 19,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 0 100 % 7,500

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 78,000 0 27,000
รวมงบลงทุน 0 78,000 0 27,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 43,875 88,253 25,000 72,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ 1 ต้น 1 ใจ ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตาม
หลัก 3RS

0 6,800 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน 0 9,600 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า/คอกปุย
หมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง

0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก “ตามรอยพอ-แม
ของแผนดิน”

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝายมีชีวิต 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
และน้ํา

11,750 12,350 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมบรมราชกุมารี

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,750 28,750 140,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 11,750 28,750 140,000 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 11,750 28,750 140,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 55,625 117,003 165,000 222,000

รวมทุกแผนงาน 33,597,423.17 33,228,434.52 38,572,590 40,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง

อําเภอปางมะผา   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,975,975 บาท
งบกลาง รวม 7,975,975 บาท

งบกลาง รวม 7,975,975 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 251,844 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตองจาย
เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให
ความคุมครองพนักงานจาง กรณีประสบอันตราย 
เจ็บปวย ถึงแกความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการ
ทํางานใหแกองคการบริหารสวนตําบลสบปอง โดยจาย
เงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางพนักงานจางโดยประมาณ
ทั้งปี (เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,386,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ ตามระเบียบที่กําหนดฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ย  ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 89 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการ
ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท
ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน
ตามระเบียบที่กําหนดฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 89 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
ใหแกผูปวยเอดส ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท
ตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 89 ลําดับที่ 3
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เงินสํารองจาย จํานวน 199,341 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย
น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย
อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน(P.M 2.5) เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร 
กระจกทางโคง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 389,990 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 143,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมาย
วาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,186,780 บาท

งบบุคลากร รวม 6,854,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 6 คนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,320,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,991,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภท
บริหารทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง ตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือ
เงินเพิ่มตาง ๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภท
บริหารทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับตน หัวหนา
สวนราชการตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง
ระดับกลางและระดับตน หัวหนาฝาย ระดับตน ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/
ชํานาญการ(ถามี) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 232,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,688,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัด
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
- 2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,031,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 380,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
(บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
(คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
(คณะกรรมการสอบสวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น ทายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. 2562 (เจาหนาที่การเลือกตั้ง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลดวย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา สังกัดสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 811,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง 
คาจางถายเอกสาร คาถายเอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล,
คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชาบาน),
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ, คาธรรมเนียมฅ
ตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา , คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน
คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจาง
ทําระบบแผนที่ภาษี คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี , คาจางปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค
คาทําหมันสัตว, คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง,
คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสราง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในอาคาร,ฅ
คาติดตั้งประปาเพื่อใชในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท คาใช
จายตาง ๆ ติดตั้งโทรศัพท ยกเวนคาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)
และคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาเชาครุภัณฑ ทรัพยสิน หรืออื่นๆ จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาครุภัณฑ ทรัพยสิน พื้นที่สําหรับ
การประชาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต หรือคาเชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกิจการหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาติดตั้งโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ในการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบโทรศัพท
ภายในบริเวณอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หรือบริเวณอาคารที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาติดตั้งประปา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา
คาจางเหมาเดินทอ คาปรับปรุงระบบประปาภายใน
และภายนอกสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาเบี้ยประกันภัยรถยนตสวนกลาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน รถยนตทางราชการ
(รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง รถรับรอง) ครุภัณฑ 
(ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ครุภัณฑโรงงาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นเวนอาคาร
สํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช
ประโยชนตอเนื่องและบานพักขาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
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1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใชจายได
สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงาน
หรือเยี่ยมชมองคการบริหารสวนตําบลสบปอง หรือกรณี
การตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการการแถลงขาว การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
2) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดอาคารองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจาย
ในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยว
เนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี
พระบรมวงศานุวงษ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นที่มีลักษณะ
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
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คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
4) คาใชจายในการประชุมราชการ  
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง เป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อนําผลจากการประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายใน
การทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซอม
ความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือ
แกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
  1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
  2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  3) การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภา
ทองถิ่นตั้งขึ้น
  4) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทํา
แผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
  5) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  6) การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
  7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหหมายรวมถึง
การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายไดและเกี่ยวของ
กับภารกิจ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
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คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563

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 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4
/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานอง
เดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย คาขนยาย
สิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางหรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม
อบรมสัมมน ดูงาน หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วาง เชน คาใชสอย ศูนยประสานงานการ
เลือกตั้ง คาใชจายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้า
และคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0818.2/ว4049 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค
ความรูใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น, ประธานสภาทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น, ขาราชการสวนทองถิ่น, พนักงานสวนทองถิ่น, ลูกจาง 
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคความรู
ใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น, ประธานสภาทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น, ขาราชการสวนทองถิ่น, พนักงาน
สวนทองถิ่น, ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
ประเภทตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑ
สํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสรางฯลฯ และทรัพยสินอื่น
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เพื่อใหใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
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ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบล รวมถึงซื้อน้ําดื่มสะอาด สําหรับ
จัดไวบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 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 เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทน 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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะ
โดยสภาพ  มคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน เชน  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี
น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2909   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ 
เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี เมมโมรี่การด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)
ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ที่ไมไดระบุประเภทไวสําหรับ
ใชในการกิจการ ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายคาน้ําประปา น้ําบาดาลในสํานักงาน/
นอกสํานักงาน หรือที่สาธารณะรวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี 
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
และรวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใชบริการ เชน การเชาเครื่อง
คาเชาเลขหมายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1551   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียากร,
คาเชาตูไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุ
ติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่
30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
ระบบ CLOUD , HOSTING ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เต็นทขนาดใหญ จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ ขนาด 4 x 8 เมตร
เสาขาสูง 2.5 เมตร จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 23,000 บาท
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการ
สืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โตะพับกลมอเนกประสงค จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับกลมอเนกประสงค
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นโตะพับหนาพลาสติก
ไฟเบอร พับได ขนาด 120 x 75 เซนติเมตร 
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท (เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได
มาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โตะพับอเนกประสงค จํานวน 23,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 10 ตัว
ราคาตัวละ 2,350 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนด
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจาย
ตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 208,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 208,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท
.อําเภอปางมะผา

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.อําเภอปางมะผา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 102 ลําดับที่ 8

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่อําเภอปางมะผา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ปางมะผา โครงการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีในพื้นที่
อําเภอปางมะผา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 101 ลําดับที่ 5
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โครงการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอ
ปางมะผา โครงการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 101 ลําดับที่ 6

งานบริหารงานคลัง รวม 2,987,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,198,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,198,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,343,580 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับกลางหรือ
ระดับตน หัวหนาฝาย ระดับตน ที่มีสิทธิไดรับ จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 716,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางในสังกัดกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 
- 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจางในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่มีสิทธิไดรับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 750,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะ
กรรมการการซื้อหรือจาง คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางและคณะกรรมการอื่นตามคําสั่งของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคา
ตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:47 หนา : 33/119



คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจํา สังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง 
คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ 
คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ
หรือสิ่งพิมพอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ และคาจางเหมาอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขา
รับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําปีงบประมาณ 
2566

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ใหความรูดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีป้าย และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ แกประชาชน ไดแก คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนา 103 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง ฯลฯ และทรัพยสิน
อื่น ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เพื่อใหใชงาน
ไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือ
ซอมแซม เป็นไปตาม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และ
ใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส
เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
23,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายการลําดับที่ 10
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA
จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของกองคลัง รายละเอียดตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 รายการลําดับที่ 62 ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA
(480 watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 379,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,149,120 บาท

งบบุคลากร รวม 499,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 499,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง จํานวน 1 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ที่มีสิทธิไดรับ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1. คาปวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- เพื่อจายเป็นเงินคาใชจายใหแก อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ไดรับคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั้งในเขตและนอกเขตตําบลสบปอง เชน 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม
และเทศกาลสงกรานต,การป้องกันและแกไขปัญหา
หมอกควันไฟปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
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ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง
คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาซักฟอก
คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสิ่งพิมพอื่นๆ
เพื่อประชาสัมพันธ และคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการ
หนาที่องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สมาชิก อปพร. รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่ง
จากนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม 
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค
ประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุทางถนน ไดแก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใช
จายในการจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 - 2570) 
หนา 65 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:47 หนา : 44/119



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.สบปอง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อบต.สบปอง
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใหกับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 - 2570)
หนา 66 ลําดับที่ 8
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โครงการใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลปี
ใหม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการ
ตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจและฝายปกครองทองที่ในชวง
เทศกาลตาง ๆ เพื่อใหบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม  ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม
สาธารณะ เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 - 2570)
หนา 65 ลําดับที่ 6
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โครงการใหบริการแกประชาชนและนักทองเที่ยวในชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการ
ตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจและฝายปกครองทองที่ในชวง
เทศกาลตาง ๆ เพื่อใหบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ไดแก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจาย
ในการตกแตงและจัดสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 - 2570)
หนา 65 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสรางฯลฯ และทรัพยสินอื่น
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เพื่อใหใชงานไดตาม
ปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นตน เชน เครื่องแบบ/
ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา 
เสื้อสะทอนแสงเสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ
(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร.
เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม
2564
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นตน เชน วาลวน้ําดับเพลิง
(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟปา(เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม
2564
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย
คาติดตั้ง เป็นตน เชน  สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร 
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ
2565
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งบลงทุน รวม 24,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 5,700 บาทโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 หนา 83 ลําดับที่ 10.14.1
ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 6,700 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 หนา 83 ลําดับที่ 10.14.2
ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 534,110 บาท

งบบุคลากร รวม 336,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล
สบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนทองถิ่น
ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทน
ตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ รวมถึงคาเชา
ยานพาหนะคาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานอง
เดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดเงินชดเชย 
คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา
ในราชอาณาจักร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุมอบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2
/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557

โครงการจัดการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา 
(D.A.R.E)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการ
ศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในสถานศึกษา
(D.A.R.E) ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
รวมกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
และสถานศึกษาในพื้นที่ตําบลสบปอง ไดแก คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 70 ลําดับที่ 18
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผูดูแลเด็ก ผู
ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และคณะ
กรรมการสถานศึกษา ในการจัดฝึกอบรมใหความรู
ศึกษาดูงาน ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 68 ลําดับที่ 10

โครงการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน ไดแก คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 70 ลําดับที่ 20
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โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบปอง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลสบปอง เชน การประชุมคณะ
กรรมการสภาเด็กฯ การจัดนิทรรศการ เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เป็นตน ตาม
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสบปอง ไดแก
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน เครื่องเสียง
เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 68 ลําดับที่ 6

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
17,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 รายการลําดับที่ 9
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 57,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,750 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กพิการดอยโอกาสแบบมีสวน
รวมอําเภอปางมะผา

จํานวน 57,750 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดแมฮองสอน ตามโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเด็กพิการดอยโอกาสอําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนา 68 ลําดับที่ 5
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,110,595 บาท
งบบุคลากร รวม 2,102,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,102,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 997,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง 
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9
/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9
/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,008,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ 
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป และตําแหนงอื่น ๆ ที่มี
การปรับปรุงเพิ่มเติม ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2565
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งบดําเนินงาน รวม 3,988,835 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,756,375 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง เชน คาจางลูกจาง คาจางถายเอกสาร คาจางเหมา
แบกหามสัมภาระ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจาง
เหมาในการโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ คาจางเหมาทํา
วารสาร จุลสาร แผนพับ หรือสิ่งพิมพอื่น ๆ เพื่อประชา
สัมพันธ และคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม
และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานครูและพนักงานจาง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม อบรม สัมมนา
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหของพนักงานครูและพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนเด็ก
และเยาวชน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
 คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 68 ลําดับที่ 8
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 410,350 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน,
คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย ในสังกัดองคการบริหารสวน
ทองถิ่น วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสงเงินเขา
บัญชีเงินเขาบัญชีฝากธนาคารใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบดวย
1. เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย
ชวงอายุ 2-5 ปี ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน
246,500 บาท
2. เงินสนับสนุนคาหนังสือเรียน ในอัตราคนละ
200 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ปี
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 29,000 บาท
3. เงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน ในอัตราคนละ
200 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3-5 ปี
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 29,000 บาท
4. เงินสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน ในอัตรา
คนละ 300 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ
3-5 ปี ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 
43,500 บาท
5. เงินสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในอัตรา
คนละ 430 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัยชวงอายุ
3-5 ปี ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 62,350 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที1่8 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 69 ลําดับที่ 14
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 746,025 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) หแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 ศูนย ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสง
เงินเขาบัญชีเงินเขาบัญชีฝากธนาคารใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (จํานวนเด็ก 145 คน คนละ 21 บาท จํานวน
245 วัน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 67 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 2,232,460 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,232,460 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไมกวาด เขง
มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโตะ วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ และ
คาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
(1) อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง โดยจายเป็นคาใช
จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุนจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน 6 แหง จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให เป็นเงิน 294,820 บาท
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยจาย
เป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 6 แหง
จํานวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให เป็นเงิน
1,937,640 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนา 68 ลําดับที่ 3
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
17,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของงานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 รายการลําดับที่ 9
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,002,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,002,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 4,002,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย
1. อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปางมะผา จํานวน 682 คน
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,864,400 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบานน้ําริน จํานวน 60 คน คนละ
21 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 252,000 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนศูนยปางมะผา จํานวน 38 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 159,600 บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนบานดงมะไฟ จํานวน 29 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 121,800 บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนบานลุกปากอ จํานวน 57 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 239,400 บาท
6. อุดหนุนโรงเรียนบานกึ๊ดสามสิบ จํานวน 87 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 365,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา 68 ลําดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,005,340 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี และตําแหนงอื่นๆ ที่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตาง ๆ
ใหแก พนักงานสวนตําบล และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแก พนักงานจาง และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่
ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน
หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง เชน
ป้ายรณรงคตามโครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส,
โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ ในการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว(หมา/แมว) ทั้งมีเจาของ และไมมีเจาของปีละ 2 ครั้ง
พรอมทั้งบันทึกขอมูลในระบบ ฯ (ตัวละ6 บาทตอปี) ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนารี และคาจางเหมาบริการอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน
2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 08082/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ไดแก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึง
คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสําหรับ
ยานพาหนะ คาระวางรถบรรทุก คาจางคนหาบหาม
และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขต
จังหวัด เงินชดเชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล
คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหขาราชการและพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขา
รับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของ
รัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฅ
พ.ศ. 2557

โครงการจัดกิจกรรมรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
รณรงคป้องกันโรคเอดส เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 71 ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก เชน คารับรอง
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 71 ลําดับที่ 3
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงาน
สัตวแพทย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 71 ลําดับที่ 4
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โครงการใหความรูเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคแกประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม ฝึกอบรมใหความรู
เรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคใหแกประชาชนในพื้นที่
ตําบลสบปองตามโครงการใหความรูเรื่องสุขภาพและการ
ป้องกันโรคแกประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุ
เครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมา
บริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หนาที่ 72 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแกว กระบอกตวง
เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข 
คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  ออกซิเจน 
น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว 
ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
หลอดเอกซเรย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงาน ของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง
ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร (Rotary Compressor) ที่ใชใน
งานสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 85,000 บาท
เพื่อใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564  รายการลําดับที่ 12.6
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564

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 เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
การอบรม การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวของกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 72
ลําดับที่ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1. คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาปวยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2319
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิก
คาใชจาย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803ฅ
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก คาใชจายพิธีศาสนา
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการแสดง และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 80 ลําดับที่ 40

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพแกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดูแล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผูสูงอายุ ผูดูแล ครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูไรที่พึ่ง
ในการอบรมใหความรูโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
แกผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดูแล เชน คาตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทํา
แผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ และ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามกับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 79 ลําดับที่ 37
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 748,000 บาท

งบบุคลากร รวม 648,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 648,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแก พนักงานจาง และตําแหนงอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติม จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ของพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงบอขยะตําบลสบปอง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
บอขยะตําบลสบปอง เชน งานกอสรางสถานที่กําจัดขยะ และงาน
ขนยายขยะตกคางสะสม เพื่อนําไปฝังกลบ บดอัด ในบอฝังขยะ
ใหม งานกอสรางบอฝังกลบขยะ งานปรับปรุงภูมิทัศน งานกอ
สรางระบบบําบัดและกักเก็บน้ําเสีย งานกอสรางรั้วโดยรอบบอฝัง
กลบขยะ งานขนยายขยะเกา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 4
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ รวมกับหนวย
งานอื่นในการออกหนวยบริการประชาชน ไดแก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตงและจัด
สถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 81
 ลําดับที่ 2

โครงการคายเยาวชนวัยใส หางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนวัยใส
หางไกลยาเสพติด เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ
คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 79 ลําดับที่ 34
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โครงการประชาคมเพื่อการมีสวนรวมตําบลสบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมเพื่อการ
มีสวนรวมตําบลสบปอง โดยจัดการประชุมประชาคมทองถิ่น
เพื่อทบทวนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเป็นคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
รวมแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 81 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตรีตําบลสบปอง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม
ใหความรูดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ไดแก การแปรรูป
ผลิตภัณฑพื้นบาน การแปรรูปอาหาร การทอผา การปัก
เย็บชุดชนเผา ฯลฯ เพื่อสรางรายไดและแกไขปัญหาความ
ยากจนสงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับกลุมสตรี
ในพื้นที่ตําบลสบปอง ตามโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุมสตรีตําบลสบปอง โดยจายเป็นคาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน
คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมาบริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 80 ลําดับที่ 41

โครงการหมูบาน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบาน
สีขาว/ชุมชนปลอดยาเสพติด  โดยจายเป็นคาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร
คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับโปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6
/ว 3188 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 78 ลําดับที่ 32
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โครงการอบรมสรางอาชีพ สรางรายได แกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม
ใหความรูดานการประกอบอาชีพตางๆ เพื่อสรางรายไดและ
แกไขปัญหาความยากจน สงเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับ กลุมตางๆ ตามโครงการอบรมสรางอาชีพ สรางราย
ไดแกประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ
คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566 - 2570) หนา 80
ลําดับที่ 41
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสัมพันธพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสัมพันธ
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ในการแขงขันกีฬา คาอุปกรณ
แขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาใชจายเกี่ยวกับรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 88 ลําดับที่ 22
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โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลสบปอง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบานได
มาแขงขันกีฬาระหวางหมูบาน สรางความปรองดองสมานฉันท
และความสามัคคี ของประชาชนตามโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลสบปอง เชน คาอาหารคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาชุดกีฬา คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันคาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้าย
คาโลหรือถวยรางวัล คาเงินและของรางวัล คาจัดพิธีเปิด
-ปิดการแขงขันกีฬา คาริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑคาเชาวัสดุอุปกรณตางและคาใชจายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 87 ลําดับที่ 15

โครงการสงเสริมและพัฒนาทางดานกีฬาแกเยาวชนตําบลสบปอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ทางดานกีฬาแกเยาวชนตําบลสบปอง เชน จายเป็นคาตกแตง
สถานที่ คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทํา
แผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  
- เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 88
ลําดับที่ 18
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 535,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสืบสานประเพณีลอยกระทง
อันเป็นวัฒนธรรมของคนไทย ใหคงอยูตลอดไป ตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 91
ลําดับที่ 13

โครงการสงเสริมและอนุรักษประเพณีกินวอชนเผาลีซู ประจําปี 
2566

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ชนเผาลีซู ใหคงอยูสืบไป ตามโครงการสงเสริมและอนุรักษ
ประเพณีกินวอชนเผาลีซู ประจําปี 2566 เชน คาพิธีทาง
ศาสนา คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 93 ลําดับที่ 19
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โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม หรือการเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา
ตาง ๆ ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เชน คาพิธีทางศาสนา 
คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
คาจางเหมาจัดนิทรรศการคามหรสพการแสดง คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 93 ลําดับที่ 20

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 วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 92
 ลําดับที่ 15

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:48 หนา : 92/119



งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงาน"ของดีปางมะผา กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผา" จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปางมะผา
ตามโครงการจัดงาน"ของดีปางมะผา กีฬาสามัคคี ประเพณี
ชนเผา" ครั้งที่ 20 ประจําปี พ.ศ.2565 (ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2566)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 92
ลําดับที่ 16

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/
แผนผังแสดงที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว หรือแผนผังแสดง
สถานที่สําคัญภายในหมูบานตาง ๆ ในเขตพื้นที่ตําบล
สบปอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 99
ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลสบปอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตพื้นที่
ตําบลสบปอง ตามโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบล
สบปอง ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการแสดง คาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 99 ลําดับที่ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,386,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,810,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,810,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,101,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภท
บริหารทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง ตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ ประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่มตาง ๆ
ที่เขาลักษณะประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัดประเภท
บริหารทองถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับตน หัวหนา
สวนราชการตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับสูง
ระดับกลางและระดับตน หัวหนาฝาย ระดับตน ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/
ชํานาญการ(ถามี) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 607,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัด
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสบปอง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564
- 2566 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะ
กรรมการการซื้อหรือจาง คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางและคณะกรรมการอื่นตามคําสั่งของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่
กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกพนักงานสวนทองถิ่นและ
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงาน
สวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติ
งานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลดวย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ในสังกัด
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ที่มีสิทธิไดรับตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงาน สําหรับดําเนินกิจกรรม
ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง เชน คาจางลูกจาง
คาจางถายเอกสาร คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ 
คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาจางเหมาในการโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพิ์ตาง ๆ คาจางเหมาทําวารสาร จุลสาร แผนพับ
หรือสิ่งพิมพอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ คาจางเหมาในการ
สรุปและคาจางเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกิจการหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาจางเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคจากระบบประปา ภาชนะกักเก็บน้ําและแหลงน้ําตางๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาจางออกแบบ งานกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ สิ่ง
สาธารณูปโภค สิ่งธารณูปการ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบ งานกอสรางอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งธารณูปการ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับ
การฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือ
การฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัด
หรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินประเภทตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑยาน
พาหนะ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสราง ฯลฯ
และทรัพยสินอื่นขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง เพื่อให
ใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการบํารุงรักษา ปรับปรุง หรือ
ซอมแซม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และ
ใหหมายถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใชในการซอมแชมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน ไมตาง ๆ คอน น้ํามัน
ทาไม คีม ชะแลง น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:48 หนา : 101/119



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง
เป็นตน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล
เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ
เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต
(SLUMP TEST) จํานวน 1 ชุด ชุดละ 7,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน,
 ถาดรองรับตัวอยางทําดวยโลหะแผน มีขนาดกวางxยาวxสูง
ไมนอยกวา 23.5x24x2.5 นิ้ว มีหูหิ้ว 2 ดาน จํานวน 1 ถาด,
กรวยสลัมทําดวยแสตนเลส จํานวน 1 อัน, เหล็กกระทุง
จํานวน 1 อัน, ชอนตักตัวอยาง จํานวน 1 อัน, เกรียง,
แปรงทองเหลือง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดหาเพื่อ
มาใชในการปฏิบัติงาน จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่
ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อยางประหยัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แบบหลอคอนกรีต จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณทดสอบคอนกรีต จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องใหมที่ไมเคยผานการใชงานมา
กอน,
เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด มี 3 ลูก มีรูปทรง
ลูกบาศก ขนาด 15x15x
15 เซนติเมตร ทําหวยเหล็กหลอ ดานในไสเรียบ ใชหลอคอนกรีต
เพื่อนําตัวอยางคอนกรีตที่ไดไปทําการทดสอบหาคาความแข็งแร
งฅ
พรอมเหล็กกระทุง ฯ เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดหาเพื่อมาใชใน
การ
ปฏิบัติงาน จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:48 หนา : 104/119



งานก่อสร้าง รวม 2,280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง
 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน
ไมตางๆ คอน น้ํามันทาไม คีม ชะแลง น้ํามันทาไม ทินเนอร สี
ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 1,950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,950,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหมูลีซอ (หยอม
บานแมกลาง) หมูที่ 8

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหมูลีซอ
(หยอมบานแมกลาง) หมูที่ 8 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง
102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 408.00
ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลข
ที่
ท. 10/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
สบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 117
ลําดับที่ 65

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง (หยอมบาน
ลุกปากอ) หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอู
มอง (หยอมบานลุกปากอ) หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ระยะ
ทาง 31.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
126.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง
แบบเลขที่ ท. 08/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 57
ลําดับที่ 115
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอูมอง
หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 31.00 เมตรหนา
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ 
ท. 07/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 57
ลําดับที่ 116

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร (หยอมบานทา
ไคร) หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร
(หยอมบานทาไคร) หมูที่ 3 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะ
ทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
138.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ ท. 02/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 37
ลําดับที่ 22
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร (หยอมบานน้ําบอ
สะเป) หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร
(หยอมบานน้ําบอสะเป) หมูที่ 3 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ระยะทาง 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 135.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท. 04/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 37
ลําดับที่ 21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร (หยอมบานสาม
หลัง) หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร
(หยอมบานสามหลัง) หมูที่ 3 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ระยะทาง 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 141.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท. 03/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 37
ลําดับที่ 23
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบปอง (ซอยหลังวัด
สบปอง) หมูที่ 1

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบปอง
 (ซอยหลังวัดสบปอง) หมูที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
 ระยะทาง 113.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 340.50 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท. 01/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 104
ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอง หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอง
หมูที่ 7 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 68.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 272.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท
. 09/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 116
ลําดับที่ 59
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผาจ้ํา (บานบน) 
หมูที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองผาจ้ํา (บานบน) หมูที่ 4 ผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 138.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท. 05/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 107
ลําดับที่ 16

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผาจ้ํา (บานลาง) 
หมูที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองผาจ้ํา (บานลาง) หมูที่ 4 ผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 138.00 ตารางเมตร (ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง แบบเลขที่ ท. 06/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 57
ลําดับที่ 114
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โครงการกอสรางลานอเนกประสงค คอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมอู
มอง (หยอมบานหนองขาว) หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางลานอเนกประสงค คอนกรีต
เสริมเหล็ก บานแมอูมอง (หยอมบานหนองขาว) หมูที่ 5
งานกอสรางลานอเนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.10 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 223.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่
อ. 03/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 57
ลําดับที่ 113

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมและขยายเขตติดตั้งเสียงตามสาย บานสบปอง หมู
ที่ 1

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและขยายเขตติดตั้งเสียงตามสาย
บานสบปอง หมูที่ 1 จํานวน 1 แหง (ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลสบปอง แบบเลขที่ อ. 01/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนา 34 ลําดับที่ 7
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โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา บานน้ําริน หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําริน
หมูที่ 2 จํานวน 1 แหง (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ อ. 02/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 36
 ลําดับที่ 18

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองตอง หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองตอง
หมูที่ 7 จํานวน 1 แหง (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง แบบเลขที่ อ.04/2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 52
ลําดับที่ 82
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราช
ดําริโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพให
ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริโดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ
คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ
คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมาบริการจัดทําแผนพับ
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของ เจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 63
ลําดับที่ 5 
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โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวและประมงแกชาว
บาน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ดานปศุสัตวและประมงใหแกประชาชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว
และประมงแกประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจางเหมาจัด
นิทรรศการคาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุ
เครื่องเขียนอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาจางเหมา
บริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 63 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไดแก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน เชน  เคียว
สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว อวน กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของแผนงานเกษตร ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายการลําดับที่ 9
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ Multifunction จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของแผนงานการเกษตร ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายการ
ลําดับที่ 50
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของแผนงานเกษตร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA
(480 watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 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 ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการตกแตงและ
จัดสถานที่ คาใชจายในการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 96
ลําดับที่ 8
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โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตนทางตามหลัก 3RS จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยตนทางตามหลัก 3RS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 96
ลําดับที่ 9

โครงการจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการปัญหา
ขยะโดยชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคกา
รบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 96 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 4/8/2565  17:08:48 หนา : 117/119



โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟปา/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ
เพลิง

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แนวป้องกันไฟปา/คอกปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือสนับสนุนการทํา
แนวกันไฟ/คอกปุ๋ยหมักของหมูบานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตําบลสบปอง เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและลดปัญหาไฟปา
ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่
คาใชจายในการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 95 ลําดับที่ 6

โครงการปลูกหญาแฝก “ตามรอยพอ-แมของแผนดิน” จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก
“ตามรอยพอ-แมของแผนดิน” ขององคการบริหารสวนตําบล
สบปอง ไดแก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน คาใชจายในการตกแตงและ
จัดสถานที่ คาใชจายในการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 97 ลําดับที่ 11
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โครงการฝายมีชีวิต จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝายมีชีวิต
ขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่
จัดงาน คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คาใชจาย
ในการจัดงาน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 97 ลําดับที่ 12

โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของ
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หนา 98 ลําดับที่ 14
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

251,844

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,386,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสํารองจาย 199,341

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

389,990

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

143,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

251,844

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,386,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสํารองจาย 199,341

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

389,990

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

143,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,713,900 379,320 1,334,160 317,340

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,405,280 108,000 1,008,360 108,000 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

252,000 12,000 96,000 12,000 108,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

145,000 50,000 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 3,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,101,540 7,846,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 132,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 607,200 4,776,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 516,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 355,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 48,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 236,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

34,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 560,000 320,000 500,000

คาเชาครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ

36,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 10,000

คาติดตั้งประปา 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้า 10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์สวนกลาง

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 278,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

34,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 200,000 1,580,000

คาเชาครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน หรืออื่นๆ

36,000

คาติดตั้งโทรศัพท์ 10,000

คาติดตั้งประปา 10,000

คาติดตั้งไฟฟ้า 10,000

คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนต์สวนกลาง

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดซื้อ
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

100,000 40,000 15,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 10,000 60,000 10,000 20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ประจําปงบ
ประมาณ 2566

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดซื้อ
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

5,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

10,000 165,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 270,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ประจําปงบ
ประมาณ 2566

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก
คณะผู้บริหารท้องถิ่น, 
ประธานสภาท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น, 
ข้าราชการสวนท้องถิ่น, 
พนักงานสวนท้องถิ่น, 
ลูกจ้าง องค์การบริหาร
สวนตําบลสบป่อง 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปตางประเทศชั่ว
คราว

10,000

โครงการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.สบป่อง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก
คณะผู้บริหารท้องถิ่น, 
ประธานสภาท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น, 
ข้าราชการสวนท้องถิ่น, 
พนักงานสวนท้องถิ่น, 
ลูกจ้าง องค์การบริหาร
สวนตําบลสบป่อง 
ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2566

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 240,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปตางประเทศชั่ว
คราว

10,000

โครงการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) อบต.สบป่อง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการแก
ประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาลป
ใหม

15,000

โครงการให้บริการแก
ประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการจัดการศึกษา
เพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษา 
(D.A.R.E)

15,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ปกครอง และคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้บริการแก
ประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาลป
ใหม

15,000

โครงการให้บริการแก
ประชาชนและนักทอง
เที่ยวในชวงเทศกาล
สงกรานต์

15,000

โครงการจัดการศึกษา
เพื่อตอต้านการใช้ยา
เสพติดในสถานศึกษา 
(D.A.R.E)

15,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ผู้
ปกครอง และคณะ
กรรมการสถานศึกษา

20,000

โครงการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรู้ใน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

410,350

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

746,025

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสบป่อง

15,000

คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์

2,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

12,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน, คาหนังสือ
เรียน, คาอุปกรณ์การ
เรียน, คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

410,350

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

746,025

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสบป่อง

15,000

คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์

2,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

12,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ ในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี

60,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพและการป้องกัน
โรคแกประชาชน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพแกผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
ดูแล

30,000

โครงการ อบต.สัญจร 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

15,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนารี

60,000

โครงการให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพและการป้องกัน
โรคแกประชาชน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

80,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพแกผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้
ดูแล

30,000

โครงการ อบต.สัญจร 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคายเยาวชนวัย
ใส หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการประชาคมเพื่อ
การมีสวนรวมตําบลสบ
ป่อง

20,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของกลุม
สตรีตําบลสบป่อง

30,000

โครงการหมูบ้าน/ชุมชน
สีขาวปลอดยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ แก
ประชาชน

20,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลสบ
ป่อง

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลสบป่อง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลแหลงทองเที่ยว
ตําบลสบป่อง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคายเยาวชนวัย
ใส หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการประชาคมเพื่อ
การมีสวนรวมตําบลสบ
ป่อง

20,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของกลุม
สตรีตําบลสบป่อง

30,000

โครงการหมูบ้าน/ชุมชน
สีขาวปลอดยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ แก
ประชาชน

20,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลสบ
ป่อง

20,000 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลสบป่อง

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

250,000 250,000

โครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลแหลงทองเที่ยว
ตําบลสบป่อง

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลสบป่อง

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาทางด้านกีฬาแก
เยาวชนตําบลสบป่อง

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีกินวอ
ชนเผาลีซู ประจําป 
2566

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
เชื่อ กับวิถีชีวิตชนเผา

คาจ้างเหมาบริการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค

คาจ้างออกแบบ งานกอ
สร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ สิ่ง
สาธารณูปโภค สิ่งธาร
ณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตําบลสบป่อง

10,000 10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาทางด้านกีฬาแก
เยาวชนตําบลสบป่อง

20,000 20,000

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีกินวอ
ชนเผาลีซู ประจําป 
2566

100,000 100,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อสืบทอดพระพุทธ
ศาสนา

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
เชื่อ กับวิถีชีวิตชนเผา

25,000 25,000

คาจ้างเหมาบริการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค

15,000 15,000

คาจ้างออกแบบ งานกอ
สร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ สิ่ง
สาธารณูปโภค สิ่งธาร
ณูปการ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 1 ต้น 1 ใจ 
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยต้นทางตามหลัก 
3RS

โครงการจัดการปัญหา
ขยะโดยชุมชน

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า/คอกปุ๋ย
หมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ
เพลิง

โครงการปลูกหญ้าแฝก 
“ตามรอยพอ-แมของ
แผนดิน”

โครงการฝายมีชีวิต

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวพระราช
ดําริโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์และประมงแกชาว
บ้าน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 1 ต้น 1 ใจ 
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว

10,000 10,000

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยต้นทางตามหลัก 
3RS

20,000 20,000

โครงการจัดการปัญหา
ขยะโดยชุมชน

10,000 10,000

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า/คอกปุ๋ย
หมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อ
เพลิง

70,000 70,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 
“ตามรอยพอ-แมของ
แผนดิน”

10,000 10,000

โครงการฝายมีชีวิต 15,000 15,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวพระราช
ดําริโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์และประมงแกชาว
บ้าน

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 2,232,460

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000 195,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,282,460

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 40,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

วัสดุกอสร้าง 400,000 400,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์ขนาดใหญ 46,000

โต๊ะพับกลม
อเนกประสงค์

23,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

96,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

13,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เต็นท์ขนาดใหญ 46,000

โต๊ะพับกลม
อเนกประสงค์

23,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 23,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 17,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

34,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนสารเคมีชนิด
ละอองฝอย (ULV) 
สะพายหลัง

170,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) จํานวน 
1 ชุด

แบบหลอคอนกรีต 
จํานวน 1 ชุด

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงบอ
ขยะตําบลสบป่อง

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 51,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนสารเคมีชนิด
ละอองฝอย (ULV) 
สะพายหลัง

170,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) จํานวน 
1 ชุด

7,000 7,000

แบบหลอคอนกรีต 
จํานวน 1 ชุด

7,000 7,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction

7,500 7,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงบอ
ขยะตําบลสบป่อง

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมหมูลีซอ (หยอม
บ้านแมกลาง) หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง (หยอม
บ้านลุกป่าก๊อ) หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านทา
ไคร้) หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านน้ํา
บอสะเป่) หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านสาม
หลัง) หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมหมูลีซอ (หยอม
บ้านแมกลาง) หมูที่ 8

300,000 300,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง (หยอม
บ้านลุกป่าก๊อ) หมูที่ 5

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมอูมอง หมูที่ 5

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านทา
ไคร้) หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านน้ํา
บอสะเป่) หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร (หยอมบ้านสาม
หลัง) หมูที่ 3

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบป่อง (ซอยหลัง
วัดสบป่อง) หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตอง หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้าน
บน) หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้าน
ลาง) หมูที่ 4

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมอู
มอง (หยอมบ้านหนอง
ขาว) หมูที่ 5

โครงการซอมแซมและ
ขยายเขตติดตั้งเสียงตาม
สาย บ้านสบป่อง หมูที่ 
1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบป่อง (ซอยหลัง
วัดสบป่อง) หมูที่ 1

250,000 250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตอง หมูที่ 7

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้าน
บน) หมูที่ 4

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผาจ้ํา (บ้าน
ลาง) หมูที่ 4

100,000 100,000

โครงการกอสร้างลาน
อเนกประสงค์ คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแมอู
มอง (หยอมบ้านหนอง
ขาว) หมูที่ 5

100,000 100,000

โครงการซอมแซมและ
ขยายเขตติดตั้งเสียงตาม
สาย บ้านสบป่อง หมูที่ 
1

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบประปา บ้าน
น้ําริน หมูที่ 2

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองตอง หมูที่ 7

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท
.อําเภอปางมะผ้า

33,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราช
พิธี/รัฐพิธีในพื้นที่อําเภอ
ปางมะผ้า ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

25,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมระบบประปา บ้าน
น้ําริน หมูที่ 2

250,000 250,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองตอง หมูที่ 7

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท
.อําเภอปางมะผ้า

33,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราช
พิธี/รัฐพิธีในพื้นที่อําเภอ
ปางมะผ้า ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

25,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

4,002,600

โครงการศูนย์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กพิการ
ด้อยโอกาสแบบมีสวน
รวมอําเภอปางมะผ้า

57,750

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการจัดงาน"ของดี
ปางมะผ้า กีฬาสามัคคี 
ประเพณีชนเผา"

รวม 7,975,975 12,553,120 1,149,120 10,644,705 1,005,340 205,000 748,000 135,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

4,002,600

โครงการศูนย์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กพิการ
ด้อยโอกาสแบบมีสวน
รวมอําเภอปางมะผ้า

57,750

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

160,000

โครงการจัดงาน"ของดี
ปางมะผ้า กีฬาสามัคคี 
ประเพณีชนเผา"

150,000 150,000

รวม 695,000 4,666,740 222,000 40,000,000
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