
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสบเมย

อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,598,408 บาท
งบกลาง รวม 9,598,408 บาท

งบกลาง รวม 9,598,408 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,027,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้   
-อายุ 60-69 ปี จํานวน 449 คนๆละ 600 บาท    
-อายุ 70-79 ปี จํานวน 185 คนๆละ 700 บาท   
-อายุ 80-89 ปี จํานวน 102 คนๆละ 800 บาท  
-อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 26 คนๆละ 1,000 บาท  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,227,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ดังนี้
1) ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 224 คน ดังนี้  
 - ผู้พิการที่อายุน้อยกวา 18 ปี จํานวน 12 คนๆละ 1,000 บาท  
 - ผู้พิการที่อายุมากกวา 18 ปี จํานวน 212 คนๆละ 800 บาท  
2) ผู้พิการที่คาดวาจะขึ้นทะเบียนประจําปี 2565 จํานวน 120
 คนๆละ 800 บาท   
(ประมาณการการขึ้นทะเบียนผู้พิการ เฉลี่ยเดือนละ 5 คน )
ตั้งจายตามระเบียบมท.วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการของอปท. พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ดังนี้
- ผู้ป่วยเอดสที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 3 คนๆละ 500 บาท  
- ผู้ป่วยเอดสที่คาดวาจะมาขึ้นทะเบียนเพิ่ม จํานวน 2 ราย   
ตั้งจายตามระเบียบมท.วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพของ อปท. พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 694,978 บาท

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 37,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ราย นายสนิท
พันธ สุวรรณเขตนิคม เดือนละ 3,151.61 บาท
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจําของหนวยบริหารราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,184 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างทั้งปีเพื่อให้ ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางาน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 129,606 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสัง คม ในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้าง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย อ.สบเมย  จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 106,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
หลักการคําณวน  
-สมทบจํานวน 40 % ของยอดที่สปสช.สมทบ โดยคําณวนจาก
ยอดประชากร 5,840 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฏร ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2565)
1) สปสช. สมทบ 45 บาท/คน  
    5,890 x 45 = 265,050 บาท
2) องคการบริหารสวนตําบลสบเมย สมทบ 40% ของยอด
ที่ สปสช.สมทบ
    265,050 x 40% = 106,020 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,441,440 บาท

งบบุคลากร รวม 5,237,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย  ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย  ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย  ในอัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน  จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,358,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,096,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น  จํานวน 1 อัตรา
(3) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
(4) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ดังนี้
(1) ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 7,000 บาท
(2) ประเภทอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 3,500 บาท  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 973,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
(4) พนักงานตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
(5) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,098,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกอปท.ดัง
นี้
(1) คาป่วยการอปพร. เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอปท.
(2) คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ค่าใช้สอย รวม 513,700 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 217,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ย
ประกันภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของอบต.สบเมย เป็นคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  ดังนี้
-คาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลหรือการ
ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของอบต.สบเมย
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางอปท.กับอปท.หรืออปท.กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ ให้แก คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต.สบเมย พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โครงการสืบสานภูมิปัญญาเปิดป่าทองเที่ยว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาเปิดป่าทองเที่ยว
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566 - 2570) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 125

โครงการอบรมให้ความรู้แกเจ้าหน้าที่องคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้แกเจ้าหน้าที่
องคการบริหารสวนตําบลสบเมย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 127

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 127,500 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  อาทิ
เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัด
หญ้า เครื่องปั่นไฟ คอมพิวเตอร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ  2562
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ค่าวัสดุ รวม 253,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน พระบรมฉายาลักษณ ฯลน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุที่ใช้ในองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เชน ผง
ซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ถาด แก้วน้ํา ไม้กวาด ผ้าปูโตะ น้ํา
จืด ถุงขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นยานพาหนะ ให้แก
ครุภัณฑ ดังนี้
(1) รถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1
 คัน ตั้งไว้ 43,100 บาท ได้แก
-คาวัสดุเชื้อเพลิง คันละ 39,100บาท/ปี 
-คาวัสดุหลอลื่นและยานพาหนะ คันละ 4,000 ปี
(2) รถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน ตั้งไว้ 6,800 บาท ได้แก
-คาวัสดุเชื้อเพลิง คันละ 3,100บาท/ปี 
-คาวัสดุหลอลื่นและยานพาหนะ คันละ 300 ปี
(3) รถฟารมแทรคเตอร จํานวน 1 คัน ตั้งไว้ 43,100 บาท ได้แก
-คาวัสดุเชื้อเพลิง คันละ 39,100บาท/ปี 
-คาวัสดุหลอลื่นและยานพาหนะ คันละ 4,000 ปี
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล รูป
สีหรือขาวดําที่ได้รับการล้าง อัด ขยาย คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แป้นพิมพ เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 243,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงานและสถานที่ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสบเมย รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาบริการ คาภาษี

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่องคาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการของอปท.

คาบริการไปรษณีย จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการของอปท.

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่
เกี่ยวขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซดและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน รวม 99,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 49,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 24,900 บาท(ราคารวม
คาติดตั้ง)
โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู   
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง   
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5   
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร   
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา   
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว   
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร   
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)   
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน   
  ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท   
  ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท   
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น   
  ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท   
  ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท   
(3) ชนิดติดผนัง 
  ขนาด 12,000  - 24,000 บีทียู 3,000 บาท    
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 163   
*ครุภัณฑดังกลาว เป็นครุภัณฑที่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 5,000 บาท

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือการปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง พัฒนาระบบตางๆ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 457,280 บาท
งบบุคลากร รวม 415,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 415,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 415,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 41,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,300 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบลผู้
มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ย
ประกันภัย คาจ้างเหมาบริการคาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต.สบเมย เป็นคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  ดังนี้
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางอปท.กับ
อปท.หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล รูป
สีหรือขาวดําที่ได้รับการล้าง อัดขยาย คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารงานคลัง รวม 2,442,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,890,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,681,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ดังตอไปนี้ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
นักวิชาการคลังชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
เงินประจําตําแหนงประเภท อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท  ตั้งจาย 12 เดือน
 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 142,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินพิ่มคาครองชีพ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 502,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,100 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กอง
คลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

คาเชาบ้าน จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
มท.วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ดังนี้
1) นักวิชาการพัสดุในอัตราเดือนละ 3,000 บาท 
2) นักวิชาการคลัง อัตราเดือนละ 3,900 บาท
3) นักวิชาการเงินและบัญชีในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตั้ง
จาย 12 เดือน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 90,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก เจ้าหน้าที่กอง
คลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 294,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คาจ้างเหมาบริการ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 51,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้างของกองคลัง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถจักรยานยนต จํานวน 1 คันๆละ 50,000
 บาท ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา  
1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวาซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาดซีซีที่
กําหนดไว้  
2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน  
3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 161  
ครุภัณฑดังกลาวเป็นครุภัณฑที่กหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 196,640 บาท
งบบุคลากร รวม 196,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 196,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 196,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าตําบลสบเมย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกันไฟป้องกัน
ไฟป่าตําบลสบเมย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 112

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,309,292 บาท

งบบุคลากร รวม 1,810,961 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,810,961 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 988,121 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ดังตอไปนี้ 
 - นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา         
 - ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนวิทยฐานะให้แก ครูชํานาญการ จํานวน 2
 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง แผนงานการศึกษาดังนี้
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของแทนพนักงานจ้าง แผนงานการ
ศึกษาดังนี้
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,600,331 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก แผนงานการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกนักวิชาการ
ศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,010,265 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการได้มาซึ่งบริการ -คาจ้าง
เหมาบริการ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆ 
-คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาจ้างเหมาเดินสายและติด
ตั้ง อุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า และคาใช้จาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 52,400 บาท

 เพือจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนัก งานจ้างแผนงานการศึกษา ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลสบเมยต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลสบเมยต้าน
ยาเสพติด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 113

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 113

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 487,865 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา ดังตอไปนี้
1) คาอาหารกลางวันนักเรียน
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย รวม 65 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2 - 5 ปี มีรายละเอียดดังนี้
-ศพด.แมคะตวน จํานวน 10 คนๆละ 21 บาท 245
 วัน  รวม 51,450 บาท
-ศพด.แมทะลุ จํานวน 20 คนๆละ 21 บาท 245
 วัน  รวม 102,900 บาท
-ศพด.ห้วยน้ําใส  จํานวน17 คนๆละ21บาท 245
 วัน  รวม 87,465 บาท
-ศพด. เลโคะ จํานวน 18 คนๆละ21 บาท 245 วัน  รวม 92,610
 บาท
2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
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เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้กับ นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย รวม 65 คนๆละ 1,700 บาท 
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปี ดังนี้
-ศพด.แมคะตวน จํานวน 10 คนๆละ 1,700  บาท  รวม 17,000
  บาท
-ศพด.แมทะลุ จํานวน 20 คนๆละ 1,700 บาท  รวม 34,000
  บาท
-ศพด.ห้วยน้ําใส  จํานวน 17 คนๆละ 1,700 บาท  รวม 28,900
  บาท
-ศพด. เลโคะ จํานวน 18 คนๆละ1,700 บาท  รวม 30,600 บาท
3)คาหนังสือเรียน
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 38 คนๆละ 200 บาท/ปี  สําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 -ศพด.แมคะตวน จํานวน 6 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,200 บาท
 -ศพด.แมทะลุ จํานวน 9 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,800 บาท
 -ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 13 คนๆละ 200 บาท  รวม 2,600
 บาท
 -ศพด.เลโคะ  จํานวน 10 คนๆละ 200 บาท  รวม 2,000 บาท
4) คาอุปกรณการเรียน              
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย จํานวน 38 คนๆละ 200 บาท/ปี 
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ศพด.แมคะตวน จํานวน 6 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,200 บาท
-ศพด.แมทะลุ จํานวน 9 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,800 บาท
-ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 13 คนๆละ 200 บาท   รวม 2,600
 บาท
-ศพด.เลโคะ  จํานวน 10 คนๆละ 200 บาท   รวม 2,000 บาท
5) คาเครื่องแบบนักเรียน       
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เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 38 คนๆละ 300 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3
-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 - ศพด.แมคะตวน จํานวน 6 คนๆละ 300 บาท   รวม 1,800
 บาท
 - ศพด.แมทะลุ จํานวน 9 คนๆละ 300 บาท   รวม 2,700 บาท
 - ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 13 คนๆละ 300 บาท  รวม 3,900
 บาท
 - ศพด.เลโคะ  จํานวน 10 คนๆละ 300 บาท   รวม 3,000 บาท
6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 38 คนๆละ 430 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3
-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 - ศพด.แมคะตวน จํานวน 6 คนๆละ 430 บาท  รวม  2,580
  บาท
 - ศพด.แมทะลุ  จํานวน 9 คนๆละ 430 บาท  รวม  3,870  บาท
 -ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 13 คนๆละ 430 บาท  รวม  5,590
  บาท
 -ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 10 คนๆละ 430 บาท  รวม  4,300
  บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,555,066 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,555,066 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1)อาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
เด็กนักเรียนสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในอัตราคน
ละ 7.82 บาท 260 วัน  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.ศพด.แมคะตวน นักเรียนจํานวน 10 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน 
2.ศพด.แมทะลุ นักเรียน 20 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
3.ศพด.ห้วยน้ําใส นักเรียน 17 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
4.ศพด.เลโคะ นักเรียน 18 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
5.โรงเรียนบ้านแมคะตวน นักเรียน 68 คนๆละ 7.82 บาท 260
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 วัน 
6.โรงเรียนบ้านแมทะลุ นักเรียน 45 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
7.โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล นักเรียน 24 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน 
8.โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล(ทีชะ) นักเรียน 49 คนๆละ7.82
 บาท 260 วัน 
9.โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล (ขุนแมคะตวน) นักเรียน 67 คนๆ
ละ 7.82 บาท 260 วัน 
10.โรงเรียนบ้านดอยงาม นักเรียน 67 คนๆละ 7.82 บาท 260
  วัน 
11.โรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส นักเรียน 53 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน 
12.โรงเรียนบ้านปู่แก้ว นักเรียน 20 คนๆละ 7.82 บาท 260  วัน 
13.โรงเรียนบ้านเลโคะ นักเรียน 57 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
14.โรงเรียนบ้านเวฬุวัน นักเรียน 50 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 
15.โรงเรียนบ้านทีฮือลือ นักเรียน 57 คนๆละ 7.82 บาท 260 วัน 

16.โรงเรียนบ้านแมลามา นักเรียน 70 คนๆละ 7.82 บาท 260
 คน 
17.โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค  นักเรียน 30  คนๆละ 7.82
 บาท 260 วัน 
18.โรงเรียนบ้านทียาเพอ  นักเรียน 33 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน 
(2)วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่ใช้ในศพด.ทั้ง 4 ศูนย ได้แก ที่
นอน แก้วน้ํา แปรงฟัน ถาดหลุม ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้ถู
พื้น ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ      

งบเงินอุดหนุน รวม 2,898,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,898,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,898,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีรายละเอียดดังนี้
1)โรงเรียนบ้านแมคะตวน นักเรียน 68 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 285,600 บาท    
2)โรงเรียนบ้านแมทะลุ นักเรียน 45 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 189,000 บาท        
3) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล นักเรียน 24 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 100,800  บาท          
4)โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล(ทีชะ) นักเรียน 49 คนๆละ 21
 บาท 200 วัน จํานวน 205,800 บาท         
5)โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล (ขุนแมคะตวน) นักเรียน 67 คนๆ
ละ 21 บาท 200 วัน จํานวน 281,400 บาท 
6)โรงเรียนบ้านดอยงาม นักเรียน 67 คนๆละ 21 บาท 200 วัน 
จํานวน 281,400 บาท     
7)โรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส  นักเรียน 53 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 222,600 บาท       
8)โรงเรียนบ้านปู่แก้ว  นักเรียน  20 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 84,000 บาท      
9)โรงเรียนบ้านเลโคะ  นักเรียน 57 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน  239,400 บาท       
10)โรงเรียนบ้านเวฬุวัน  นักเรียน 50 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 210,000 บาท       
11)โรงเรียนบ้านทีฮือลือ  นักเรียน 57 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 239,400 บาท        
12)โรงเรียนบ้านแมลามา  นักเรียน 70 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 294,000 บาท       
13)โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค  นักเรียน 30 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน จํานวน 126,000 บาท      
14)โรงเรียนบ้านทียาเพอ  นักเรียน 33 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน จํานวน 138,600 บาท      
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 161,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 111,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตั้งจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 4
 หน้า 115

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออกในพื้นที่ตําบลสบเมย
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 3
 หน้า 115

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 2
 หน้า 115
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 27,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 6
 หน้า 116

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เชน ทราย
อะเบท วัคซีนป้องกันโรคฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 890,380 บาท

งบบุคลากร รวม 687,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 203,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้
มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบลผู้
มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แกคาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ย
ประกันภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต.สบเมย เป็นคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  ดังนี้
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางอปท.กับ
อปท.หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
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โครงการชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลสบเมย
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของอปท.พ.ศ.2560 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 117

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล รูป
สีหรือขาวดําที่ได้รับการล้าง อัดขยาย คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 246,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 246,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 246,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการจ้างเหมาขนขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่ตําบลสบเมย ดังนี้
หมูที่ 1 บ้านเลโคะ
หมูที่ 2 บ้านแมคะตวน
หมูที่ 5 บ้านแมทะลุ
หมูที่ 6 บ้านซื่อมื่อ
หมูที่ 7 บ้านแมลามา
หมูที่ 12 บ้านกลอโคะ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 238,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไมพร้อมในวัยรุน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไมพร้อม
ในวัยรุน
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  ลําดับที่ 6
  หน้า 119

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 7
 หน้า 119

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลสบเมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับ
ประชาชนตําบลสบเมย 
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 4
 หน้า 118
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสบเมย
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 1
 หน้า 118

โครงการองคการบริหารสวนตําบลสบเมยพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการองคการบริหารสวนตําบล
สบเมยพบประชาชน
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ลําดับที่ 8
 หน้า 119

งบเงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 143,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเจ้าพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ เพื่อเป็นคาใช้
จายตามโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเจ้าพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบ
ประมาณ 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 122
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 23,000 บาท

อุดหนุนให้องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เพื่อเป็นคาใช้จาย
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 120

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการด้อยโอกาส แบบมีสวน
รวม
 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมสะเรียง อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮอสอน

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแมฮองสอน เพื่อเป็น
คาใช้จายตามโครงการ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาสแบบมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอแมสะเรียง อําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 114

โครงการของดีอําเภอสบเมย และประเพณีรวมชนเผาชาวสบเมย
ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 70,000 บาท

อุดหนุนอําเภอสบเมย เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการของดีอําเภอ
สบเมย และประเพณีรวมชนเผาชาวสบเมย ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 120
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการเพื่อเป็นคาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายประเพณีลอยกระทงประจําปี ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 120

โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 120

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ
.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 121
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โครงการแหเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ
.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 121

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนอําเภอสบเมย เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีของอําเภอสบเมย ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2566 - 2570) ลําดับที่ 10 หน้าที่ 122

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมประเพณีปีใหมเมือง(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 
2566

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมประเพณีปี
ใหมเมือง(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) ลําดับที่ 6 หน้าที่ 121

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง(เดือนยี่เป็ง) อําเภอสบเมย 
ประจําปี 2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง(เดือนยี่เป็ง) ของอําเภอสบเมยประจําปี 2566 ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 121

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2566 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีแหเทียน
พรรษา ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  ลําดับ
ที่ 7 หน้าที่ 122
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 929,280 บาท

งบบุคลากร รวม 755,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นกองชาง ตําแหนง นัก
บริหารงานชางระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง พนักงานสวนท้องถิ่นกอง
ชาง ตําแหนง นักบริหารงานชางระดับต้น  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 331,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้
ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 174,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
 - คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลกอง
ชาง ตําแหนง นักบริหารงานชางระดับต้นในอัตราเดือนละ 2,000
 บาท ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลกองชาง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

งานก่อสร้าง รวม 2,690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งมิใชเป็น
การประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง คาจ้างเหมาแรงงานภายนอก, คา
จ้างเหมาแรงงานราษฏร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างเชน ปูนซีเมนต ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,560,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,560,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านทียาเพอ หมูที่ 8 ต.สบเมย อ.สบเมย 
จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านทิยาเพอ หมูที่ 8 ต.สบ
เมย อ.สบเมยจ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 83.00 เมตร(ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 56
 หน้าที่ 92

โครงการกอสร้างถนนคสล.เข้าสุสานบ้านเลโคะ หมูที่ 1 ต.สบเมย อ
.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.เข้าสุสานบ้านเลโคะ หมูที่ 1 ต
.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน กอสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 85.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 79
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โครงการกอสร้างถนนคสล.บ้านปู่แก้ว หมูที่ 10 ต.สบเมย อ.สบเมย 
จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคสล.บ้านปู่แก้ว (ตามแบบแปลนของ
อบต.สบเมย)
ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 88.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 71
 หน้าที่ 95

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา คสล.บ้านห้วยกองมูล หมูที่ 4 ต.สบเมย 
อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ํา คสล.บ้านห้วยกองมูล หมูที่ 4 ต
.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน กอสร้างถังเก็บน้ําคสล.ขนาด กว้าง 8.00
 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร(ตามแบบแปลนของอบต
.สบเมย) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 27
 หน้าที่ 85

โครงการกอสร้างบอขยะบ้านแมลามา หมูที่ 7 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างบอขยะบ้านแมลามา หมูที่ 7 (ตามแบบ
แปลนของอบต.สบเมย)
ปริมาณงาน กอสร้างบอขยะแมลามา กว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.00
 เมตร ลึก 2.50 เมตร จํานวน 2 บอ ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 49 หน้าที่ 90
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โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงคบ้านห้วยน้ําใส หมูที่ 9  ต.สบ
เมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาเอนกประสงคบ้านห้วยน้ําใส หมูที่ 9
  ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน กอสร้างศาลาเอนกประสงคบ้านห้วยน้ําใส ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร(ตามแบบแปลนของอบต.สบ
เมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 61
 หน้าที่ 93

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวบ้านแมลามา หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามกอสร้างหอกระจายขาวบ้านแมลามา หมู
ที่ 7
ปริมาณงาน 
1.สายครอบวาย 0.90 sQ.m. จํานวน 700 เมตร
2.สายดินเบอร 10 sQm จํานวน 6 เมตร
3.แทงกราวด  จํานวน 1 เมตร
4.แอมป์ 550 วัตต มีลายเอาส จํานวน 1 เครื่อง
5.ปากฮอรนพร้อมไดเวอรยูนิตพร้อมลาย จํานวน 4 ตัว
6.อินเวอรเตอร 600 วัตต DC-AC จํานวน 1 เครื่อง
7.แบตเตอรี่ 12 โวลต 240 แอมป์ จํานวน 1 หม้อ
8.ไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว
9.เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง
10.ชารจเจอร แบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง
11. คาแรงติดตั้ง (เหมาจาย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 52
 หน้าที่ 91
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โครงการขุดถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านกลอโคะ หมูที่ 12 ต
.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างขุดถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านกล
อโคะ
ปริมาณงาน ถนนดินกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
รวม 3,820.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 84
 หน้าที่ 98

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําลําห้วยแมทะลุ หมูที่ 5 ต.สบ
เมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําลําห้วยแมทะลุ หมู
ที่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ําคสล.ขนาด กว้าง 0.30
 เมตร   ลึก 0.30 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ยาว 184.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 33
 หน้าที่ 87

โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านทีฮือลือ - บ้านแมปอง หมูที่ 11 ต.สบ
เมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนดินบ้านทีฮือลือ - บ้านแมปอง หมู
ที่ 11 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินบ้านทีฮือลือ - บ้านแมปอง ความ
ยาวรวม 265.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 78
 หน้าที่ 97
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โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านซื่อมื่อ หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาบ้านซื่อมื่อ หมูที่ 6  
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาบ้านซื่อมื่อ หมูที่ 6 ระยะทาง
รวม 3,512.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 44
 หน้าที่ 89

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านแมคะตวน หมูที่ 2 ต.สบเมย อ
.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาบ้านแมคะตวน หมูที่ 2ต.สบ
เมย อ.สบเมยจ.แมฮองสอน
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาระยะทาง 392.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 81

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านแมสองแคว หมูที่ 3 ต.สบเมย อ
.สบเมย จ.แมฮองสอน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาบ้านแมสองแคว หมูที่ 3 ต
.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 
ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาบ้านแมสองแคว ความยาวรวม 
3,500 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 20
 หน้าที่ 87
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โครงการปรับปรุงศพด.บ้านแมทะลุ หมูที่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย จ
.แมฮองสอน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศพด.บ้านแมทะลุ หมูที่ 5 ปริมาณงาน 
1. หลังคากระเบื้องลอนคูพร้อมโครงหลังคา 20 ตร.ม.
2. งานกอสร้างผนังอิฐบล็อคฉาบปูนทาสี 22.40 ตร.ม.
3. ติดตั้งกอกน้ํา  จํานวน 4 จุด
4. ติดตั้งพัดลม  จํานวน 4 จุด
5. ติดตั้งอางล้างหน้า จํานวน  2.00 จุด
6. ติดตั้งหลอดไฟ  จํานวน 4.00 จุด
7. ถังไฟเบอรกลาส 2,000 ลิตร พร้อมฐานคสล. จํานวน 1
 ถัง(ตามแบบแปลนอบต.สบเมย) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2566-2570)  ลําดับที่ 105 หน้าที่ 103

โครงการปรับปรุงศพด.บ้านเลโคะ หมูที่ 1 ต.สบเมย อ.สบเมย จ
.แมฮองสอน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศพด.บ้านเลโคะ ดังนี้
ปริมาณงาน
1. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ตร.ม.
2. ตอเติมหลังคาเมทัลชีพ ขนาด 52.50 ตร.ม.(ตามแบบแปลนอบ
ต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 103
 หน้าที่ 103
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทําน้ําหมักชีวภาพ ตั้งจายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ลําดับที่ 4
 หน้า 124

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สารกําจัดศัตรูพืช(สารชีวภัณฑ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สารกําจัดศัตรู
พืช(สารชีวภัณฑ)
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ลําดับที่ 3
 หน้า 124

โครงการสงเสริมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมให้ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ลําดับที่ 1
 หน้า 123
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกตร เชน ปุ๋ย ยาป้อง กันและกําจัดศัตรู
พืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช ผ้าใบหรือ
พลาสติก จอบ อวน ฯลฯ 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ซึ่งมิใชการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง คาจ้าง
เหมาบริการแรงงานภายนอกในการซอมแซมระบบประปา

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างในงานกิจการประปา เชน ทอน้ํา และ
อุปกรณประปา ทอตางๆฯลฯ
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