
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสบเมย

อําเภอสบเมย   จังหวัดแมฮองสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,523,734 บาท
งบกลาง รวม 9,523,734 บาท

งบกลาง รวม 9,523,734 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,854,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังตอไปนี้
-ผู้สูงอายุ อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 429 คนๆละ 600 บาท
-ผู้สูงอายุ อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 177 คนๆละ 700 บาท
-ผู้สูงอายุ อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 107 คนๆละ 800 บาท
-ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 21 คนๆละ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,318,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ดังนี้
1) ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 228 คน
-ผู้พิการที่อายุน้อยกวา 18 ปี จํานวน 14 คนๆละ 1,000 บาท
-ผู้พิการที่อายุมากกวา 18 ปี จํานวน 214 คนๆละ 800 บาท
2) ผู้พิการที่คาดวาจะขึ้นทะเบียนประจําปี 2565 จํานวน 120
 คนๆละ 800 บาท
(ประมาณการขึ้นทะเบียนผู้พิการ เฉลี่ยเดือนละ 10 คน)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ดังนี้
-ผู้ป่วยเอดสที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 3 คนๆละ 500 บาท
-ผู้ป่วยเอดสที่คาดวาจะขึ้นทะเบียนเพิ่ม จํานวน 2 ราย
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เงินสํารองจาย จํานวน 736,823 บาท

รายจายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,212 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
คาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน รวมทั้งการสงเสริมสมทบกองทุนเงินทดแทนกรณี
ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 39,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ราย นายสนิทพันธ สุวรรณ
เขตนิคม เดือนละ 3,156.61 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 5,209 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 2 ของ
คาจ้างทั้งปีเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมากจากการทํางาน  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับจากเงินรายได้ไม
รวมเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สบเมย อ.สบเมย จ
.แมฮองสอน

จํานวน 88,470 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย อ
.สบเมย จ.แมฮองสอน ดังนี้
ยอดประชากรจํานวน 4,823 คน (ตามหนังสือสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพที่ สปสช.5.31/ว 3567 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2563) 
1) สปสช.สมทบ จํานวน 45 บาท/คน
    4,823  x 45  = 217,035 บาท
2) อบต.สบเมยสมทบ จํานวน 40%ของยอดที่ สมสช.สมทบ
    217,035  x 40%  = 86,814 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,082,960 บาท

งบบุคลากร รวม 6,165,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 20,400
 บาท  จํานวน 1 คน
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 2 คน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 1,750
 บาท  จํานวน 1 คน
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 880
 บาท จํานวน 2 คน 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 1,750
 บาท จํานวน 1 คน
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสบเมย เดือนละ 880
 บาท จํานวน 2 คน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.สบ
เมย จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1) ประธานสภา จํานวน 1 อัตราๆละ 11,120 บาท
2) รองประธานสภา จํานวน 1 อัตราๆละ 9,180 บาท
3) สมาชิกสภา จํานวน 22 อัตราๆละ 7,200 บาท
4) เลขาสภา จํานวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,248,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,975,380 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังตอไปนี้
-ปลัดอบต.ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
-นักบริหารงานทั่วไประดับต้น จํานวน 1 อัตรา
-นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
-เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
-เงินประจําตําแหนง ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จํานวน 1
 อัตราๆละ 7,000 บาท
-เงินคาตอบแทนรายเดือน ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000 บาท
-เงินประจําตําแหนง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1
 อัตราๆละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 961,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ดังตอไปนี้
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-ผู้ชวยเจ้าพนักงานเกษตร จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานตกแตงสวน จํานวน 1 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
 

งบดําเนินงาน รวม 1,673,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนจาก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
- คาตอบแทน อปพร.ตําบลสบเมย
- คาตอบผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตอ อบต.สบเมย
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
- คาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ มท.วาด้วยคาเชาบ้านสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ได้แก เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆละ 2,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 807,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆได้แก คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ, คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ, คาเบี้ย
ประกัน, คาจ้างเหมาบริการ, คาเชาเครื่องถายเอกสาร, คาจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการรับรองและพิธีการของ อบต.สบเมย ดังนี้
-คารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล หรือการตรวจ
เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ อบต.สบเมย
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางอปท.กับอปท. หรืออปท.กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรฏาคม 2548 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของอปท.
 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขันที่
องคการบริหารสวนตําบลสบเมยเข้ารวม  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯของคณะผู้บริหาร ส
.อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่กฏหมายกําหนด ตั้ง
จายตาม หนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรฏาคม 2564 ,หนังสือคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดวนที่สุดที่ ลต 0014/953 ลงวันที่ 9 กรฏา
คม 2564 

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 8 หน้าที่ 149

โครงการสืบสานภูมิปัญญาเปิดป่าทองเที่ยวครั้งที่ 1 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาเปิดป่าทองเที่ยว
ครั้งที่ 1 ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 143

โครงการองคการบริหารสวนตําบลสบเมยพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชัจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลสบเมย
พบประชาชน ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 148

โครงการอบรมให้ความรู้แกผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.สบเมย จํานวน 17,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้แกผู้บริหารและ
สมาชิกสภาอบต.สบเมย ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 17
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 64,800 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัด
หญ้า เครื่องปันไฟ คอมพิวเตอร แอรสํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงานที่ใช้ในองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่ม พระ
บรมฉายาลักษณ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ใน อบต.สบเมย เชน ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ถาด แก้วน้ํา ไม้กวาด ผ้าปูโตะ น้ํา
จืด ถุงขยะฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิเชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟ
หน้า ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นยานพาหนะให้แก
ครุภัณฑดังตอไปนี้
1) รถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 คัน
2) รถจักรยานยนต เครื่องยนตเบนซินแกสโซฮอลออกเทน 95
 จํานวน 2 คัน
3) รถฟารมแทรคเตอร จํานวน 1 คัน
4) เลื่อยโซยนต จํานวน 2 เครื่อง
5) เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
6) เครื่องตัดหญ้า จํานวน 2 เครื่อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไว
นิล รูปสีหรือขาวดําที่ได้รับการล้าง อัด ขยาย คาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 241,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสบ
เมย  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียม คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารจัดการภาค
รัฐแบบอิเล็คทรอนิกส (GFMIS) ของสํานักงานอบต.สบเมย 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 11,000 บาท
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การอินเตอรเน็ต คาบริการ Manage Service ระบบจัดเก็บฐาน
ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรประจําปี 2565 คาใช้จายใน
การทําเว็ปไซด คาจัดทําโดมิเนม www.sobmoie.org. รวมถึงคา
ใช้จายเพื่อให้ได้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ให้บริการ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานมีดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงสุด จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจําไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3
 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ครุภัณฑดังกลาวตรงตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2663  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 167,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 167,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผาชาว
สบเมย ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 70,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
ตามโครงการของดีอําเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชน
เผาชาวสบเมย ประจําปีงบประมาณ 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11
 หน้าที่ 112

โครงการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสามแลบ
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2565 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 18
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โครงการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ดพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ
กิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมสวด
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2565 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 18

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีสวน
รวม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสบเมย แมสะเรียงและ
แมลาน้อย จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 22,000 บาท

อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแมฮองสอน
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ด้อยโอกาสแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
สบเมย แมสะเรียงและแมลาน้อย จังหวัดแมฮองสอน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 2

โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ประจําปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนอําเภอสบเมย
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอน ประจําปีงบประมาณ 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 3
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้สูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแมคะตวน
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้สูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 112

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมประเพณีปีใหมเมือง(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ)ประจําปี 
2565

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย 
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีปีใหมเมือง(รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ) ประจําปี 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 117

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง(เดือนยี่เป็ง)อําเภอสบเมย 
ประจําปี 2565

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง(เดือน
ยี่เป็ง)อําเภอสบเมย ประจําปี 2565
ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 117

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2565 จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสบเมย 
เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 117
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งบรายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 5,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง พัฒนาระบบตางๆ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 431,060 บาท
งบบุคลากร รวม 396,060 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกอบต.สบเมย
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-คาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ผู้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ อาทิเชน คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คาใช้จายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางอปท.กับอปท. หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล รูป
สีหรือขาวดําที่ได้รับการล้าง อัด ขยาย คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,086,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,778,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,778,220 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,575,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ดังตอไปนี้
-นักบริหารงานคลัง 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

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภท อํานวยการท้องถิ่นระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล กองคลัง ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ดังนี้
- นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท
- นักวิชาการคลังชํานาญการ ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ในอัตราเดือนละ 2,500
 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ อาทิเชน คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

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

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 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

เพื่อเป็นรายจายตามโครงการจัดทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าตําบล
สบเมย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 139

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,902,606 บาท

งบบุคลากร รวม 1,782,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,532 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 942,652 บาท

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

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตราๆ
ละ 3,500 บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 659,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
-ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
-ครูผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างดังนี้
-ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
-ครูผู้ดูและเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,327,074 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก นักวิชาการ
ศึกษา ผูัมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 755,305 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ อาทิเชน คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 603,305 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา ดังตอไปนี้
1) คาอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดศพด. ตั้งไว้ 416,745 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย 
รวม 81 คนๆละ 21 บาท 245 วัน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 2 - 5 ปี มีรายละเอียดดังนี้     
  -ศพด.แมคะตวน จํานวน 13 คนๆละ 21 บาท 245
 วัน  รวม 66,885 บาท     
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 - ศพด.แมทะลุ จํานวน 25 คนๆละ 21 บาท 245
 วัน  รวม 128,625 บาท     
 - ศพด.ห้วยน้ําใส  จํานวน 21 คนๆละ21บาท 245
 วัน  รวม 108,045 บาท     
 - ศพด. เลโคะ จํานวน 22 คนๆละ21 บาท 245
 วัน  รวม 113,190 บาท     
2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 137,700 บาท 
เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย      
รวม 81 คนๆละ 1,700 บาท จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5
 ปี มีรายละเอียดดังนี้     
 -  ศพด.แมคะตวน จํานวน 13 คนๆละ 1,700
 บาท  รวม 22,100 บาท     
 -  ศพด.แมทะลุ จํานวน 25 คนๆละ 1,700 บาท  รวม 42,500
 บาท     
 -  ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 21 คนๆละ 1,700 บาท  รวม 35,700
 บาท     
 -  ศพด. เลโคะ จํานวน 22 คนๆละ1,700 บาท  รวม 37,400
 บาท     
3) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ตั้งไว้ 48,590.00 บาท 
3.1) คาหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 8,600 บาท  
เพื่อเป็นคาหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 43 คนๆละ 200 บาท/ปี      
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 -   ศพด.แมคะตวน จํานวน 8 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,600
 บาท     
 -   ศพด.แมทะลุ จํานวน 16 คนๆละ 200 บาท  รวม 3,200
 บาท     
 -   ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 8 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,600
 บาท     
 -   ศพด.เลโคะ  จํานวน 11 คนๆละ 200 บาท รวม 2,200 บาท  
   
3.2) คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้  8,600 บาท  
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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จํานวน 4 ศูนย จํานวน 43 คนๆละ 200 บาท/ปี      
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 -   ศพด.แมคะตวน จํานวน 8 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,600
 บาท     
 -   ศพด.แมทะลุ จํานวน 16 คนๆละ 200 บาท รวม 3,200 บาท 
    
 -   ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 8 คนๆละ 200 บาท  รวม 1,600
 บาท     
 -   ศพด.เลโคะ จํานวน 11 คนๆละ 200 บาท รวม 2,200 บาท   
  
3.3) คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 12,900 บาท  
เพื่อเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 43 คนๆละ 300 บาท/ปี      
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 -   ศพด.แมคะตวน จํานวน 8 คนๆละ 300 บาท  รวม 2,400
 บาท     
 -   ศพด.แมทะลุ จํานวน 16 คนๆละ 300 บาท  รวม 4,800
 บาท     
 -   ศพด.ห้วยน้ําใส จํานวน 8 คนๆละ 300 บาท  รวม 2,400
 บาท     
 -   ศพด.เลโคะ  จํานวน 11 คนๆละ 300 บาท  รวม 3,300 บาท 
    
3.4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ตั้งไว้ 18,490 บาท  
เพื่อเป็นคาพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4
 ศูนย จํานวน 43 คนๆละ 430 บาท/ปี      
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
 -   ศพด.แมคะตวน จํานวน 8 คนๆละ 430 บาท  รวม 3,440
 บาท     
 -   ศพด.แมทะลุ  จํานวน 16 คนๆละ 430 บาท  รวม 6,880
 บาท     
 -   ศพด.ห้วยน้ําใส  จํานวน 8 คนๆละ 430 บาท  รวม 3,440
 บาท     
 -   ศพด.ห้วยน้ําใส  จํานวน 11 คนๆละ 430 บาท  รวม 4,730
 บาท     
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ค่าวัสดุ รวม 1,536,769 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,536,769 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ดังตอไปนี้
1.คาวัสดุงานบ้านงานครัวได้แก ที่นอน แก้วน้ํา แปรงฟัน ถาด
หลุม ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้ถูพื้น ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ ใช้ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย คือ ศพด.แมทะลุ, ศพด.แมคะ
ตวน, ศพด.ห้วยน้ําใส, ศพด.เลโคะ ตั้งไว้ 20,000 บาท
2.คาอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กปฐมวัยในศพด.แมทะลุ, ศพด.แม
คะตวน, ศพด.ห้วยน้ําใส, ศพด.เลโคะ และเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในอัตราคน
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,516,769 บาท โดยมีคา
ใช้จายดังตอไปนี้
1) ศพด.แมคะตวน นักเรียนจํานวน 13 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 26,432.00 บาท 
2) ศพด.แมทะลุ นักเรียน 25 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 50,830.00 บาท 
3) ศพด.ห้วยน้ําใส นักเรียน 21 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 42,697.00 บาท 
4) ศพด.เลโคะ นักเรียน 22 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 44,730.00 บาท 
5) โรงเรียนบ้านแมคะตวน นักเรียน 54 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 109,793.00 บาท 
6) โรงเรียนบ้านแมทะลุ นักเรียน 45 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 91,494.0 บาท 
7) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล นักเรียน 27 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 54,897.00 บาท 
8) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล(ทีชะ) นักเรียน 50 คนๆละ7.82
 บาท 260 วัน  รวม 101,660.00 บาท 
9) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล (ขุนแมคะตวน) นักเรียน71 คนๆ
ละ 7.82 บาท 260 วัน  รวม 144,358.00 บาท 
10) โรงเรียนบ้านดอยงาม นักเรียน 72 คนๆละ 7.82 บาท 260
  วัน  รวม 146,390.00 บาท 
11) โรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส นักเรียน 50 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 101,660.00 บาท 
12) โรงเรียนบ้านปู่แก้ว นักเรียน 18 คนๆละ 7.82 บาท 260
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  วัน  รวม 36,598.00 บาท 
13) โรงเรียนบ้านเลโคะ นักเรียน 59 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 119,959.00 บาท 
14) โรงเรียนบ้านเวฬุวัน นักเรียน 45 คนๆละ 7.82 บาท  260
 วัน  รวม 91,494.00 บาท 
15) โรงเรียนบ้านทีฮือลือ นักเรียน 51 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 103,693.00 บาท 
16) โรงเรียนบ้านแมลามา นักเรียน 60 คนๆละ 7.82  บาท 260
 คน  รวม 121,992.00 บาท 
17) โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค นักเรียน 28  คนๆละ 7.82
 บาท 260 วัน  รวม 56,930.00 บาท 
18) โรงเรียนบ้านทียาเพอ นักเรียน 35 คนๆละ 7.82 บาท 260
 วัน  รวม 71,162.00 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,793,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,793,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,793,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
(สพฐ.) มีรายละเอียดดังตอไปนี้     
1) โรงเรียนบ้านแมคะตวน นักเรียน 54 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 226,800 บาท 
2) โรงเรียนบ้านแมทะลุ นักเรียน 45 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน  รวม 189,000 บาท 
3) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล นักเรียน 27 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน  รวม 113,400 บาท 
4) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล(ทีชะ) นักเรียน 50 คนๆละ 21
 บาท 200  วัน  รวม 210,000 บาท 
5) โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล(ขุนแมคะตวน) นักเรียน 71 คนๆ
ละ 21 บาท 200 วัน  รวม 298,200 บาท 
6) โรงเรียนบ้านดอยงาม นักเรียน 72 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน  รวม 302,400 บาท 
7) โรงเรียนบ้านห้วยน้ําใส  นักเรียน 50 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน  รวม 210,000 บาท 
8) โรงเรียนบ้านปู่แก้ว นักเรียน  18 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 75,600 บาท 
9) โรงเรียนบ้านเลโคะ นักเรียน 59 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 247,800 บาท 
10) โรงเรียนบ้านเวฬุวัน นักเรียน 45 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 189,000 บาท 
11) โรงเรียนบ้านทีฮือลือ นักเรียน 51 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 214,200 บาท 
12) โรงเรียนบ้านแมลามา นักเรียน 60 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 252,000 บาท 
13) โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค นักเรียน 28 คนๆละ 21 บาท 200
 วัน  รวม 117,600 บาท 
14) โรงเรียนบ้านทียาเพอ นักเรียน 35 คนๆละ 21 บาท 200
  วัน  รวม 147,000 บาท 

วันที่พิมพ : 30/8/2564  11:52:11 หน้า : 26/40



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 197,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 38
 หน้าที่ 131

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 39
 หน้า 131  

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ ตั้งจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 15

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 28,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 40
 หน้าที่ 132  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) เครื่องวัด
อุณหภูมิ น้ํายาตางๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนละอองฝอย จํานวน 35,000 บาท

เครื่องพนละอองฝอย จํานวน 1 เครื่องๆละ 35,000 บาท
1.เป็นเครื่องพนละอองฝอย
2.มอเตอร 220-240 โวลท 800 วัตต
3.ถังน้ําบรรจุน้ํายาเคมีไมน้อยกวา 4 ลิตร
4.ปริมาณน้ํายาเคมีที่พนออกไมน้อยกวา 50-200
 มิลลิลิตร/นาที หัวฉีดปรับได้พร้อมอุปกรณเสริม
ครุภัณฑดังกลาวมาจากราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 10  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 979,660 บาท

งบบุคลากร รวม 656,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 656,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 323,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนจา
กอปท.ดังตอไปนี้  
 - คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของอปท.จํานวน 2
 อัตราๆละ 5,000 บาท    
 - คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
 - คาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 189,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ อาทิเชน คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

คาใช้จายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางอปท.กับอปท.หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของอปท.พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่ม
เติมพ.ศ.2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 148

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ
เชน คอมพิวเตอร ฯลฯ

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายไวนิล รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้รับจากการล้าง อัด ขยาย คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 30/8/2564  11:52:11 หน้า : 30/40



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการจ้างเหมาะขนขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่ตําบลสบเมย ดังนี้
- หมูที่ 1 บ้านเลโคะ
- หมูที่ 2 บ้านแมคะตวน
- หมูที่ 5 บ้านแมทะลุ
- หมูที่ 6 บ้านซื่อมื่อ
- หมูที่ 7 บ้านแมลามา
- หมูที่ 12 บ้านกลอโคะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลสบเมยต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาตําบลสบเมยต้านยา
เสพติด ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 133  
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 133  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพกลัม
สตรี
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 135  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้ง
จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 134

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

วันที่พิมพ : 30/8/2564  11:52:11 หน้า : 32/40



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอย
กระทง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 117  

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ตั้งจายตามระเบียบวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาของอปท.พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 116 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 925,120 บาท

งบบุคลากร รวม 735,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 735,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักบริหาร
งานชางระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นัก
บริหารงานชางระดับต้น จํานวน 1 อัตรา

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 319,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แก ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของของพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
-ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.สบเมย
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-คาตอบแทนการตรวจการจ้าง
-คาตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
บริหารงานชางระดับต้นในอัตราเดือนละ 2,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ อาทิเชน คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกัน
ภัย คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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งานก่อสร้าง รวม 2,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง คาจ้างเหมาแรงงานภายนอก คา
จ้างเหมาแรงงานราษฏร ฯลฯ

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 2,400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคลองสงน้ําเพื่อการเกษตรบ้านแมคะตวน หมูที่ 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างคลองสงน้ําเพื่อการเกษตรบ้านแมคะ
ตวน หมูที่ 2 ตําบลสบเมย
ปริมาณงาน กอสร้างคลองสงน้ํา คสล.กว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 151.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 16 หน้าที่ 82

โครงการกอสร้างถนนคสล.บ้านแมลามา หมูที่ 7 (เส้นทางเชื่อมตอ
ระหวางบ้านแมลามาหลวง - บ้านแมลามาน้อย)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.บ้านแมลามา หมูที่ 7 (เส้นทาง
เชื่อมตอบ้านแมลามาหลวง-บ้านแมลามาน้อย)
ปริมาณงาน ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 วัน ยาว 91.00 เมตร(ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 61
 หน้าที่ 92
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โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคสล.ภายในหมูบ้านแมทะลุ หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ํา คสล.ภายในหมูบ้านแมทะลุ หมู
ที่ 5
ปริมาณงาน กอสร้างถังเก็บน้ําขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00
 เมตร สูง 2.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 49
 หน้าที่ 90

โครงการปรับปรุงซอมแซมถน คสล.บ้านซื่อมื่อ หมูที่ 6 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้านซื่อมื่อ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บ้าน
ซื่อมื่อ หมูที่ 6 (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านซื่อมื่อ) ปริมาณ
งาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 97.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 56
 หน้าที่ 91

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บ้านห้วยกองมูล หมูที่ 4 (เส้น
ทางเชื่ัอมตอจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล-ภายในหมูบ้านห้วยกองมูล)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บ้าน
ห้วยกองมูล หมูที่ 4 (เส้นทางเชื่อมตอจุดชมวิวบ้านห้วยกอง
มูล - ภายในหมูบ้านห้วยกองมูล) 
ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บ้านห้วยกอง
มูล กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 31
 หน้าที่ 86

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านกลอโคะ หมูที่ 12 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้านกลอโคะ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.บ้าน
กลอโคะ หมูที่ 12 (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านกล
อโคะ) ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านกล
อโคะ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร(ตาม
แบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 111
 หน้าที่ 104
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านทิชะ หมูที่ 10 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้านทิชะ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านทิ
ชะ หมูที่ 10 (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านทิชะ)
ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบ
ต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 87
 หน้าที่ 99

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านน้ําออกฮู หมูที่ 9 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้าน
น้ําออกฮู หมูที่ 9 (เส้นทางเชื่ัอมตอภายในหมูบ้าน) ปริมาณ
งาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 96.00 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 81
 หน้าที่ 97

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านแมปอง หมูที่ 11 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้านแมปอง)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนถนน คสล
.บ้านแมปอง หมูที่ 11 (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านแมปอง)
ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.00 เมตร (ตามแบบแปลนอบต
.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 104
 หน้าที่ 103
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านแมสองแคว หมูที่ 3 (เส้น
ทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านแมสองแคว)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านแมสองแคว หมู
ที่ 3 (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านแมสองแคว)
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 72.00 เมตร(ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 23
 หน้าที่ 84

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านเลโคะ (เส้นทางเชื่อมตอ
ภายในหมูบ้านเลโคะ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านเล
โคะ (เส้นทางเชื่อมตอภายในหมูบ้านเลโคะ) ปริมาณงาน กอสร้าง
ถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 94.00
 เมตร (ตามแบบแปลนของอบต.สบเมย)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 80

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้านห้วยไชยยงค หมูที่ 8 (เส้น
ทางเชื่อมตอห้วยไชยยงค - บ้านเลโคะ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.บ้าน
ห้วยไชยยงค หมูที่ 8 (เส้นทางเชื่อมตอห้วยไชยยงค-บ้านเล
โคะ) ปริมาณงาน ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 69.00 เมตร
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 71
 หน้าที่ 95
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

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

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแปลงสาธิตทางการเกษตรผสม
ผสาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแปลง
สาธิตทางการเกษตรผสมผสาน
ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปรากฎใน
แผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้า 110

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สารกําจัดศัตรูพืช(สาวชีวภัณฑ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สารกําจัดศัตรู
พืช(สารชีวภัณฑ) ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 111

โครงการสงเสริมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมให้ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการรับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 142

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช ผ้าใบหรือ
พลาสติก จอบ อวน ฯลฯ
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้าง คาจ้างเหมาบริการแรงงาน
ภายนอกในการซอมแซมระบบประปา

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างในงานกิจการประปา เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ
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