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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 



 
 

ค ำน ำ 
 
 “แผนกำรด ำเนินงำน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  นั้น  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่จะด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณนั ้นๆ ซึ ่งจ ะท า ให ้อ งค์ก รปกครองส ่วนท้อ งถิ ่น  ม ีแน วทางก ารด า เน ิน งาน ในแต่ล ะ
ปีงบประมาณที่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีก
ด้วย 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขึ้นโดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นใน
การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทน ำ 

๑.๑ บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน จะเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนนนนงำน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนนนงำน  
      การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีขั้นตอนของการด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่  
 ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานต่อไป ทัง้นี้ให้เปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนนนนงำน  
 ๑) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

๒) เพ่ือจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ๕) เพ่ือท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึน  
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕ ๒๓.๔๔ ๒,๙๔๘,๙๐๐ ๒๐.๗๒๘ กองช่าง

รวม ๑๕ ๒๓.๔๔ ๒,๙๔๘,๙๐๐ ๒๐.๗๓
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศษฐกิจตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๖ ๙.๓๘ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๗๗ กองสวัสดิการสังคม
รวม ๖ ๙.๓๘ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๗๗

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน
๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๕ ๗.๘๑ ๓๖๘,๕๐๐ ๒.๕๙ ส านักงานปลัด

รวม ๕ ๗.๘๑ ๓๖๘,๕๐๐ ๒.๕๙
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ิน

๔.๑ แผนงานการศึกษา ๖ ๙.๓๘ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๒๗ กองศึกษา
รวม ๖ ๙.๓๘ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.๒๗

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. ๑

3



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. ๑

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
      ๕.๑ แผนงานการศึกษา ๑๐ ๑๕.๖๓ ๒,๔๕๒,๗๐๐ ๑๗.๒๔ กองศึกษาฯ
      ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๗.๘๑ ๒๒๐,๐๐๐ ๑.๕๕ ส านักงานปลัด
      ๕.๓ แผนงานงบกลาง ๓ ๔.๖๙ ๗,๓๙๙,๒๐๐ ๕๒.๐๑ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๑๘ ๒๘.๑๓ ๑๐,๐๗๑,๙๐๐ ๗๐.๘๐
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำสงบเรียบร้อย

๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๓ ๔.๖๙ ๑๑๕,๐๐๐ ๐.๘๑ ส านักงานปลัด
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๔.๖๙ ๕๒,๐๐๐ ๐.๓๗ ส านักงานปลัด

รวม ๖ ๙.๓๘ ๑๖๗,๐๐๐ ๑.๑๗

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๗. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
     ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๕ ๗.๘๑ ๓๑๐,๐๐๐ ๒.๑๘ ส านักงานปลัด
     ๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๒ ๓.๑๓ ๖๐,๐๐๐ ๐.๔๒ กองคลัง
     ๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๕๖ ๑๐,๑๐๐ ๐.๐๗ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๘ ๑๒.๕๐ ๓๘๐,๑๐๐ ๒.๖๗
รวมท้ังหมด ๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๒๒๖,๔๐๐ ๑๐๐.๐๐

4



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

28 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

 1. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

       1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องท้ำน ้ำเย็น  
แบบถังคว่้ำ  
1 หัวกอ๊ก 
จ้ำนวน 1 เครื่อง 

- ภำยนอกหน้ำกว้ำง 30 x 30 
 x 90 ซม.  

- ตัวตู้และถัง ท้ำจำกสแตนเลส 
ไม่มรีอยเช่ือมต่อ หนำ 0.5 
มิลลเิมตร 

- ควำมจุน ้ำไม่ต่้ำกว่ำ 18 ลิตร 
- ควำมเย็นไดไ้ม่น้อยกว่ำ 3 

ลิตร/ช่ัวโมง 
- ใช้ไฟฟ้ำ 80 w/AC 220V./ 

50-60 Hz. 
 

 5,500 อบต.แม่สำบ ส้ำนักงำน 
ปลัดฯ 

         √   

 รวม   5,500               

     

 

 

 
 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

29 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

       2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)  

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตู้บำนเลื่อนกระจก 
ขนำด 4 ฟุต 
จ้ำนวน 3 ตู ้

- เป็นตู้บำนเลื่อนกระจก ขนำด 
4 ฟุต ตัวโครงสร้ำงท้ำด้วย
โลหะ 

- ภำยในมีชั นเหล็ก 2 แผ่น ปรับ
ระดับได ้

- ขนำด 1158 x 406 x 877 
มิลลเิมตร  
 

9,600 อบต.แม่สำบ กองคลัง          √   

2. ตู้บำนเลื่อนชนิด
กระจกสูง 180 ซม. 
จ้ำนวน 2 ตู ้

- เป็นตู้บำนเลื่อนชนิดกระจก  
สงู 180 ซม. โครงสร้ำงท้ำด้วย
โลหะ 

- ภำยในมีชั นเหล็ก 3 แผ่น ปรับ
ระดับได้  

- ขนำดตู้ 914 x 457 x 1830 
มิลลเิมตร  

8,000 อบต.แม่สำบ กองคลัง          √   

 รวม   17,600               

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 
จ้ำนวน 1 ตู ้
 

- ขนำด 15 ลิ นชัก 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 37 x  45  
  x 131 ซม. 

4,300 อบต.แม่สำบ กองกำรศึกษำฯ          √   

2. โต๊ะท้ำงำน 
จ้ำนวน 6 ตัว 

- โต๊ะท้ำงำนขนำด 120 x 60 
x 75 ซม. 

- หน้ำโต๊ะท้ำงำท้ำจำกไมเ้มลำ
มีนหนำ 25 มิลลิเมตร 

- มี 2 ลิ นชักพร้อมกญุแจล๊อก 
- ขำท้ำจำกเหล็กทำสีกันสนมิมี

ยำงรองพื น 

22,800 รร.แมส่ำบฯ กองกำรศึกษำฯ          √   

 รวม   27,100               

 

 

 

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 
จ้ำนวน 1 ตู ้

- ขนำด 15 ลิ นชัก 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 37 x 45 x 

131 ซม. 
 

4,300 อบต.แม่สำบ กองสวัสดิกำร
สังคม 

         √   

รวม   4,300               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

2.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตู้บำนเลื่อน
กระจก ขนำด 
4 ฟุต 
จ้ำนวน 1 ตู ้

- เป็นตู้บำนเลื่อนกระจก  
ขนำด 4 ฟุต โครงสร้ำงท้ำด้วย
โลหะ 

- ภำยในมีเหล็ก 2 ชั น ปรับระดับ
ได ้

- ขนำด 1,185 x 406 x 877 
มิลลเิมตร 
 

3,200 อบต.แม่สำบ กองช่ำง          √   

2. ตู้เหล็ก 2 
บำน (มอก.) 
จ้ำนวน 1 ตู ้
 

- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชั น 
- คุณสมบัติตำมมำตรฐำน มอก 
 
 

5,500 อบต.แม่สำบ กองช่ำง          √   

รวม   8,700               

 

 

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

3. ประเภทครุภัณฑ์งำนคอมพิวเตอร์ 

    3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
ส้ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
หน้ำจอ 19 นิ ว 
จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 
  

- คุณสมบัติตำมเกณฑร์ำคำกลำง
และคณุลักษณะพื นฐำน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 
21  เมษำยน  2560  

- ของกระทรวง ICT  
- รำยกำรล้ำดับที่ 9 

22,000 อบต.แม่สำบ กองช่ำง            √ 

2. เครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก  
(Inkjet Printer) 
ส้ำหรับกระดำษ A3 
จ้ำนวน 1 เครื่อง 
 

-    คุณสมบัติตำมเกณฑร์ำคำ 
     กลำงและคุณลักษณะพื นฐำน 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี  
     21 เมษำยน 2560 ของ 
     กระทรวง ICT 
     รำยกำรล้ำดับที่ 40 
 

7,900 อบต.แม่สำบ กองช่ำง            √ 

3. เครื่องส้ำรองไฟ 
ขนำด 800VA 
จ้ำนวน 1 เครื่อง 

-     มีก้ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ  
      800VA (480 Watts) 
-     สำมำรถส้ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อย 
     กว่ำ 15 นำที  
 

2,800 อบต.แม่สำบ กองช่ำง            √ 

รวม   32,700               

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

34 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

3. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

    3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้ำอี  ส้ำหรับ 6 คน 
5 ชุด 

-     โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ขนำด  
      120 x 60 x 50 ซม. หน้ำ 
      โต๊ะท้ำจำกไม้อัดติโฟเมกำ้  
      ขำท้ำจำกเหล็กทำสีกันสนิม 
      มียำงรองพื น 
-     เก้ำอี กิจกรรมกลุ่ม ขนำด  
      33 x 30 x 57 ซม. ขำเก้ำอี  
      ท้ำจำกเหล็กพ่นสีกันสนิม ม ี
      เหล็กยึดโครงดำ้นล่ำง มียำง 
      รองพื น ท่ีนั่งและพนักพิง  
 

13,500 ร.ร.แมส่ำบ
ดรุณศึกษำ 

กองศึกษำฯ          √   

2. ชุดโต๊ะเกำ้อี นักเรียน
อนุบำลแบบมีตูเ้ก็บ
หนังสือ 15 ชุด 

-      โต๊ะนักเรียน ขนำด 
       55 x 40 x 55 ซม. มีช่อง 
      เก็บหนังสือเรียน 1 ช่อง 
-      เก้ำอี นักเรียนไม้ ขนำด  
      32 x 32 x 62 ซม. ผลิต  
      จำกไม้จริง 

16,050 ร.ร.แมส่ำบ
ดรุณศึกษำ 

กองศึกษำฯ          √   

รวม   29,550               

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  5 
 

แบบ ผด.๐๒ 

1. ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทางเข้าโรงเรียน
อนุบาลแม่สาบดรณุศึกษา 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 81.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 324.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 
 

174,900 รร.แมส่าบฯ กองช่าง 

  

 

        

√ 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กและโรง
จอดรถ 
 
 

- ห้องน้้าขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12.00 
ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
45.00 ตารางเมตร 

- โรงจอดรถ ขนาด 7.5*6 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 45 ตรม. 
 
 

200,000 ม.5 กองช่าง            √ 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ขาน ม.1 
 

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หนา 0.125 เมตร ยาวรวม 80.00เมตร 
แบบมีฝาปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 

200,000 ม.1 กองช่าง            √ 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  6 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอยเสา
สัญญาณโทรศัพท์  
บ้านอมลอง ม.2 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 185.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 555.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

290,000 ม.2 กองช่าง       √      

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณถนนสาย 
ห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม ม.4 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 660.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

346,000 ม.4 กองช่าง      √       

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสเริมเหล็ก บริเวณ
ซอยข้างบ้าน นาสม วรรณะ 
บ้านแม่ตุงติง ม.5 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

232,000 ม.5 กองช่าง    √         

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณ ซอย 2 
(บ้านขุนสาบใต้)  
บ้านขุนสาบ ม.6 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 69.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 208.50 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

114,000 ม.6 กองช่าง           √  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  7 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอย 
บ้านนายด้า  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  21.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 63.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

32,000 ม.6 กองช่าง           √  

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอย 
บ้านนายปุ๊ด  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 49.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 147.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

76,000 ม.7 กองช่าง           √  

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณ  
ซอยข้างบ้านนายสุบรรณ  
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 142.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 427.50 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

221,000 ม.7 กองช่าง      √       

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยสันนากู่ 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

311,000 ม.8 กองช่าง        √     



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  8 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณ โรงสีข้าว 
SML (2 ช่วง)  
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 
 

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  48.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  23.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร พร้อมลงดนิ
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

 

111,000 ม.7 กองช่าง      √       

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณซอยโบสถ ์
ขุนอมลอง บ้านนากู่ ม.9 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 
 

281,000 ม.9 กองช่าง   √          

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบ้านทุ่งยาว 
(ต่อจากโครงการเดมิ) 
บ้านทุ่งยาว ม.10  
 

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หนา 0.125 
เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร แบบมีฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
 

200,000 ม.10 กองช่าง            √ 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  9 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. โครงากรปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านงาแมง ม.3  

- ติดตั้งเครื่องสูบน้า้บาดาล ขนาด 3 
แรงม้า 1 เฟส จ้านวน 1 เครื่อง 
- ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า้บาดาล 
ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จ้านวน 1 ตู้ 
- วางท่อส่งน้้าดิบ โดยวางท่อ PVC พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ระยะทางรวม 1,000 
เมตร 

160,000 ม.3 กองช่าง            √ 

รวม   2,948,900               

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

10 
 

แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนม
สตรอเบอรี่ชีส
พาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมการท าขนมสตรอเบอรี่ชีสพาย โดยจ่ายเป็น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √     

2. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนม
บัวลอยเบญจรงค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมการท าขนมบัวลอยเบญจรงค์ โดยจ่ายเป็น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ     √        

3. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท า
ดอกไม้กระดาษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ      √       

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าพวง
กุญแจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอากรว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ      √       



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการพับ
เหรียญโปรยทาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √    

6. โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพ 
จักสานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผูสู้งอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ       √      

รวม   110,000               

 

   



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แบบ ผด.๐๒ 

3. ยุทศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจดังานสตรอ 
เบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
จัดงานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าซุ้มนิทรรศการ
และแสดง ผลติภณัฑ์ของชุมชน ค่าจ้างเหมา 
ท ารถขบวน ค่าจ้างเหมาจดัรูปขบวน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนนิโครงการ 
 

200,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

    √        

2. โครงการชุมชนปลอดขยะ
ต้นแบบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ชุมชนปลอดขยะต้นแบบ โดยจา่ยเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่ตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
รับซื้อขยะ ค่าจ้างเหมาบริการตา่ง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนนิโครงการ 
 

100,000 ม.4,ม.8 ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

            

3. โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า 
ต าบลแมส่าบ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมความพร้อมในการจดัการปญัหาไฟป่า
และหมอกควัน เช่นค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าเบีย้เลี้ยงการปฏบิัติงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

6,500 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

    √        



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม   
ค่าวัสดุอุปกรณ์และ คาใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องใน 
การด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
 
 

50,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

    √        

5. โครงการ “รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ  
รักน้ า  รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจา่ยเป็น
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น โดยมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมปลูก
หญ้าแฝก สร้างฝาย ฯลฯ 
 
 

30,000 ม.5,ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

         √   

รวม   386,500               

 

  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แบบ ผด.๐๒ 

4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน 
โดยจ่ายเป็น ค่าจดัเตรียมสถานท่ี ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ 
จ าเป็น 
 
 

20,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ          √   

2. โครงการจดังาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
โดยจ่ายเป็น ค่าจดัเตรียมสถานท่ี ภัตตาหาร
พร้อมน  าดื่ม ค่าชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ √            

3. โครงการบวชภาค 
ฤดูร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
บวชหมู่ภาคฤดรู้อน   โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานท่ี ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่
ลูกแก้วและแห่นาค ค่าจ้างเหมาแสดงซอ
พื นเมืองค่าภัตตาหารเพล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น 
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการโดย
จัดให้มีกิจกรรมรดน  าด าหัวผูสู้งอายุ โดยจ่ายเป็น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานท่ี เงินรางวัลกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √      

5. โครงการปลูกป่าขอ
ฝนวันพืชมงคล  
(ผายอง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าภัตตาหาร ค่าวถานท่ี ค่าอาหาร
ส าหรับผู้มาร่วมงาน รวมถึงค่าใช้จา่ยอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

20,000 บ้านผายอง  กองศึกษาฯ               √     

6. โครงการไหว้สา 
ป๋ารมี สืบฮีต  
ต๋ามฮอย สรงน  า 
พระธาตุเจ้า 
ม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อจดัท าข้าวมธุปายาส ค่าจ้าง
เหมาจดัท าอาหารเพลเลี ยงพระสงฆ์ ค่าจ้างเหมา
จัดสถานท่ี ขบวนแห่น  าสรงสักการะ  ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสยีงและการแสดง  
 
 

50,000 วัดพระธาตุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ 

    

√ 

       

รวม   180,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5. ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการค่ายละครเยาวชน
ไทย(TYT) ของอาสาสมัคร
หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ค่ายละครเยาวชนไทยของอาสาสมัครหน่วย
สันติภาพสหรัฐอเมริกาเพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินการตามโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

45,000 รร.จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย 

กอง
การศึกษา 

    √        

2. โครงการจ้างเด็กนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
การมั่วสมุ การใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ที่มาปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการฝึกอบรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English Camp) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปรณ ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

   √         
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ 
งานของบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  
ค่าป้าย ค่าเช่าท่ีพัก ค่าวิทยากร อาหาร
เครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

  √          

5. โครงการจดังานข่วงกิจกรรม
เด็กและเยาวชนต าบล 
แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
จัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีพรอ้มป้ายไว
นิล ค่าของขวัญ ของรางวัลกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน ค่าอาหารกลางวนั ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

30,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา        

  √          

6. โครงการตลาดนัดวิชาการ
ทางการศึกษา อบต.แม่สาบ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด นทิรรศการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการและการ
แลกเปลีย่นเรยีน การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง 
 
 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

       √     
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 ศูนย์การ
เรียนรู้

เศรษฐกิจ
พอเพียง  
อ.แม่ริม 

 

กอง
การศึกษา 

   √         

8. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
อบต.แม่สาบ 
 

889,500 ศพด.และ รร.
ในสังกัด 

อบต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา 

√   √   √   √   

9. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรยีนใน รร.และ ศพด.ในพ้ืนท่ี 
อบต.แม่สาบ 
 

571,000 ศพด.และ รร.
ในพื้นที่ 

อบต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา 

            

10. โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ รร.และ ศพด.
ในพื้นที่ ต าบลแม่สาบ  

827,200 ศพด.และ รร.
ในพื้นที่ 

อบต.แม่สาบ 
 

กอง
การศึกษา 

 √  √    √  √   

รวม   2,452,700               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจดังานกีฬา
ประชาชนสะเมิงสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักในการออกก
ก าลังกาย  โดยจา่ยเป็นค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องดืม่เกลือแร่  
ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น  
 

50,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

 √           

2. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่า วัคซนีโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

30,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน 
ปลัดฯ 

      √      

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
ไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่น้ ามันเช้ือเพลิง
ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 
 

 30,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน 
ปลัดฯ 

        √    
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการหลักประกันสุขภาพ
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อเป็นเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของจ านวนเงินท่ีได้รับอุดหนุนจากส านักงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ คนละ 45 
บาท โดยคิดจากจ านวนประชากร จ านวน 
3,326 คน  
 

80,000 ม.1 - ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

  √          

5. โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลแมส่าบ 

เพื่อเป็นเงินสมทบในส่วนของ อปท ยึดหลัก
หุ้นส่วนการพัฒนา 1 : 1 : 1  
 
 

30,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

           √ 
 
 

รวม   220,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 
 
 

5,161,200 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯพ.ศ.2553 และแกไ้ขเพิม่เติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559   
 

2,160,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นฯ  พ.ศ.2548 
 

78,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม   7,399,200               
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แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ โดยจ่าย
เป็น ค่าป้ายไวนลิรณรงค์ ค่าจดัซุม้
นิทรรศการ เงินรางวัลการประกวดแข่งขัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,000 รร.วัดงิ้วเฒ่า ส านักงาน 
ปลัดฯ 

        √    

2. โครงการส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟู ผู้ติยาเสพติด/ผูเ้สพ
ยาเสพตดิและส่งเสรมิการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผูผ้่าน
การบ าบัดฟื้นฟู 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
บ าบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 

5,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

   √         

3. โครงการกีฬาประชาชน
ต าบลแมส่าบต้านภัยยา
เสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมสนาม  
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวลั และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็น 

100,000 รร.บ้านดง ส านักงาน 
ปลัดฯ 

      √      

รวม   115,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
จัดท าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

1,000 จุดบริการ 
บ้านแม่ตุงติง

และ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

  √          

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ค่าจดัท าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

1,000 จุดบริการ 
บ้านแม่ตุงติง

และ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

      √      

3. โครงการฝึกทบทวนแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต าบลแมส่าบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยจ่ายเป็นคา่
วิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้ 
จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

50,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

           √ 

รวม   52,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7. ยุทศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อการจัดท าแผนชุมชนและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท าแผน
ชุมชนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
ค่าที่พัก ค่าวิทยากร และคา่ใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น 
 

10,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

   √         

2. โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานภายในหรือ
ต่างประเทศของผู้บริหาร พนักงาน 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า สมาชกิสภาฯ 
ผู้น าตัวแทนกลุม่ต่างๆ  
 

200,000 อบต.แม่สาบ
และ  

จังหวัดระยอง 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

 √           

3. โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตอ าเภอสะเมิง 
 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้การช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท. อ.สะเมิง โดยจ่าย 
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่จ้างเหมาบริการ
ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

40,000 ที่ว่าการ
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

√            
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน โดยจ่ายเปน็
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าจา้งเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ต าบลแมส่าบ ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

√    √    √    

5. โครงกาจัดงานสตรอเบอรี่และ
ของดีอ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจดังาน
สตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 
17 ประจ าปี 2561 

50,000 ที่ว่าการ
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

    √        

รวม   310,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมารวบรวมและบันทึก
ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง        √     

2. โครงการรณรงค์การช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
โรงเรือน ท่ีดินและภาษีป้าย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์   
ป้ายไวนิล คา่จ้างเหมาบริการต่างๆ 

10,000 ม.1-ม.10 กองคลัง    √         

รวม   60,000               
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7.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรีต าบล 
แม่สาบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรี 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

10,100 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

         √   

รวม   10,100               
 

 

 

   

 

 


