
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสํารองจาย 736,823

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,318,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,854,800

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนประกันสังคม 130,212

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

39,820

เงินสมทบกองทุนทด
แทน

5,209

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

320,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต.สบ
เมย อ.สบเมย จ
.แมฮองสอน

88,470

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสํารองจาย 736,823

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,318,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,854,800

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนประกันสังคม 130,212

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

39,820

เงินสมทบกองทุนทด
แทน

5,209

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

320,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพอบต.สบ
เมย อ.สบเมย จ
.แมฮองสอน

88,470

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,098,240 659,880 280,440

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,143,620 942,652 376,020

เงินประจําตําแหนง 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

126,000 96,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 126,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

19,000 5,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 319,680 319,680

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,038,560

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

349,440 5,811,732

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 246,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 24,000 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

353,000 125,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

66,000 30,000 4,200

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 66,800 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 315,000 128,000 14,000 240,000

คาใช้จายในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวด 
การแขงขัน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

155,000 24,000 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 578,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,200

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 20,000 767,000

คาใช้จายในการจัดงาน
นิทรรศการ ประกวด 
การแขงขัน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 229,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลสบเมยต้านยาเสพ
ติด

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟปองกันไฟป่าตําบล
สบเมย

60,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

14,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลสบเมยต้านยาเสพ
ติด

200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

15,000 15,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟปองกันไฟป่าตําบล
สบเมย

60,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน

150,000

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

60,000 60,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

14,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับแปลง
สาธิตทางการเกษตร
ผสมผสาน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สารกําจัดศัตรู
พืช(สาวชีวภัณฑ์)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน

25,000

โครงการสงเสริมให้
ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมพัฒนาอาชีพกลุม
สตรี

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับแปลง
สาธิตทางการเกษตร
ผสมผสาน

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สารกําจัดศัตรู
พืช(สาวชีวภัณฑ์)

10,000 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

10,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน

25,000

โครงการสงเสริมให้
ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

603,305

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

28,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาเปิดป่าทอง
เที่ยวครั้งที่ 1

30,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลสบเมยพบ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แกผู้บริหารและสมาชิก
สภาอบต.สบเมย

17,500

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 12,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 1,536,769

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  15:36:32 หน้า : 11/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

603,305

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

28,000

โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาเปิดป่าทอง
เที่ยวครั้งที่ 1

30,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลสบเมยพบ
ประชาชน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แกผู้บริหารและสมาชิก
สภาอบต.สบเมย

17,500

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 20,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,541,769

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 105,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟา 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องพนละอองฝอย 35,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้ําเพื่อการเกษตร
บ้านแมคะตวน หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาไฟฟา 120,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องพนละอองฝอย 35,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคลอง
สงน้ําเพื่อการเกษตร
บ้านแมคะตวน หมูที่ 2

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล.บ้านแมลามา หมูที่ 
7 (เส้นทางเชื่อมตอ
ระหวางบ้านแมลามา
หลวง - บ้านแมลามา
น้อย)

โครงการกอสร้างถังเก็บ
น้ําคสล.ภายในหมูบ้าน
แมทะลุ หมูที่ 5

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถน คสล.บ้านซื่อมื่อ 
หมูที่ 6 (เส้นทางเชื่อม
ตอภายในหมูบ้านซื่อ
มื่อ)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.บ้านห้วย
กองมูล หมูที่ 4 (เส้น
ทางเชื่่อมตอจุดชมวิว
บ้านห้วยกองมูล-ภายใน
หมูบ้านห้วยกองมูล)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านกล
อโคะ หมูที่ 12 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน
กลอโคะ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คสล.บ้านแมลามา หมูที่ 
7 (เส้นทางเชื่อมตอ
ระหวางบ้านแมลามา
หลวง - บ้านแมลามา
น้อย)

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถังเก็บ
น้ําคสล.ภายในหมูบ้าน
แมทะลุ หมูที่ 5

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถน คสล.บ้านซื่อมื่อ 
หมูที่ 6 (เส้นทางเชื่อม
ตอภายในหมูบ้านซื่อ
มื่อ)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนน คสล.บ้านห้วย
กองมูล หมูที่ 4 (เส้น
ทางเชื่่อมตอจุดชมวิว
บ้านห้วยกองมูล-ภายใน
หมูบ้านห้วยกองมูล)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านกล
อโคะ หมูที่ 12 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน
กลอโคะ)

200,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  15:36:32 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านทิชะ 
หมูที่ 10 (เส้นทางเชื่อม
ตอภายในหมูบ้านทิชะ)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านน้ํา
ออกฮู หมูที่ 9 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านแม
ปอง หมูที่ 11 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน
แมปอง)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านแม
สองแคว หมูที่ 3 (เส้น
ทางเชื่อมตอภายในหมู
บ้านแมสองแคว)

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านเล
โคะ (เส้นทางเชื่อมตอ
ภายในหมูบ้านเลโคะ)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านทิชะ 
หมูที่ 10 (เส้นทางเชื่อม
ตอภายในหมูบ้านทิชะ)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านน้ํา
ออกฮู หมูที่ 9 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านแม
ปอง หมูที่ 11 (เส้นทาง
เชื่อมตอภายในหมูบ้าน
แมปอง)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านแม
สองแคว หมูที่ 3 (เส้น
ทางเชื่อมตอภายในหมู
บ้านแมสองแคว)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านเล
โคะ (เส้นทางเชื่อมตอ
ภายในหมูบ้านเลโคะ)

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านห้วย
ไชยยงค์ หมูที่ 8 (เส้น
ทางเชื่อมตอห้วยไชย
ยงค์ - บ้านเลโคะ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ด้อยโอกาสแบบมีสวน
รวม ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบเมย แมสะ
เรียงและแมลาน้อย 
จังหวัดแมฮองสอน

22,000

โครงการของดีอําเภอ
สบเมยและประเพณี
วัฒนธรรมรวมชนเผา
ชาวสบเมย ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคสล.บ้านห้วย
ไชยยงค์ หมูที่ 8 (เส้น
ทางเชื่อมตอห้วยไชย
ยงค์ - บ้านเลโคะ)

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ด้อยโอกาสแบบมีสวน
รวม ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสบเมย แมสะ
เรียงและแมลาน้อย 
จังหวัดแมฮองสอน

22,000

โครงการของดีอําเภอ
สบเมยและประเพณี
วัฒนธรรมรวมชนเผา
ชาวสบเมย ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000

โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็ดพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000

โครงการเตรียมรับเสด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็ดพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ 2565

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้สูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีปีใหมเมือง(รด
น้ําดําหัวผู้สูง
อายุ)ประจําปี 2565

5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอย
กระทง(เดือนยี่
เป็ง)อําเภอสบเมย 
ประจําปี 2565

5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565

5,000

อุดหนุนสวนราชการ 2,793,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 5,000

รวม 9,523,734 10,796,880 60,000 6,902,606 197,000 979,660 240,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้สูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีปีใหมเมือง(รด
น้ําดําหัวผู้สูง
อายุ)ประจําปี 2565

5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอย
กระทง(เดือนยี่
เป็ง)อําเภอสบเมย 
ประจําปี 2565

5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําปี 2565

5,000

อุดหนุนสวนราชการ 2,793,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 5,000

รวม 105,000 3,365,120 40,000 40,000 32,500,000
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