
รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลแมส่าบดรณุศึกษา 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 81.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

174,900 รร.แมส่าบ 
ดรุณศึกษา 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และโรงจอดรถ 
 
 

1. ห้องน้้าขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร  
สูง 2.70 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. 
  

2.  โรงจอดรถ ขนาด 7.5*6 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
 45 ตรม.จ้านวน 1 หลัง 
 

200,000 ม.5 กองช่าง 

3.. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยเสาสญัญาณโทรศัพท์  
บ้านอมลอง ม.2 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 185.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

290,000 ม.2 กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม ม.4 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 220.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 
 

346,000 ม.4 กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยข้างบ้าน นาสม วรรณะ  
บ้านแม่ตุงติง ม.5 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

232,000 ม.5 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณ ซอย 2 (บ้านขุนสาบใต้)  
บ้านขุนสาบ ม.6 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 69.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.50 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

114,000 ม.6 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนายด้า  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  21.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถมตามสภาพพื้นที ่
 

32,000 ม.6 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยบ้านนายปุด๊  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 49.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

76,000 ม.7 กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ  
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 142.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 427.50 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

221,000 ม.7 กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยสันนากู่ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

311,000 ม.8 กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ โรงสีข้าว SML 
(2 ช่วง) บ้านหาดส้มป่อย ม.7 
 

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

2. ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  23.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 216.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรบัถมตามสภาพพื้นที ่
 

111,000 ม.7 กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้านนากู่ ม.9 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

281,000 ม.9 กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้านแม่ขาน 
(ชม.ถ.173-0012) บ้านแม่ขาน ม.1  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 85.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 
 
 

200,000 ม.1 กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

15. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน  
บ้านงาแมง ม.3  

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

160,000 ม.3 กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบน  
บ้านทุ่งยาว  ม.10 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

63,000 ม.10 กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 7  
บ้านทุ่งยาว  ม.10 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 86.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

137,000 ม.10 กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายบน  
บ้านทุ่งยาว  ม.10 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 
ตารางเมตร พร้อมลงดินตามไหลท่างปรับถมตามสภาพพื้นที ่
 

63,000 ม.10 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า – กิ่วเสือ 
ชม.ถ.173-07  (ช่วงที่ 1) 
จุดสามแยกปางเตมิ – สวนลิ้นจี่ 

ก่อสร้างถนน คสล.  ยาว 500  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   3,000   ตร.ม. 

 

1,499,000 
จ่ายขาด อบจ. 

ม.8 กองช่าง 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

20 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า – กิ่วเสือ 
ชม.ถ.173-07  (ช่วงที่ 2) 
จุดสวนลิ้นจี่ – บ้านโทมัส 

ก่อสร้างถนน คสล.  ยาว 1,210  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   7,260   ตร.ม. 

 

4,858,000 
อบจ. 

ม.8 กองช่าง 

   21 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า – อมลอง 
ชม.ถ.173-07  (ช่วงที่ 3) 
จุดบ้านโทสสั – ทางไปอมลอง 

ก่อสร้างถนน คสล.  ยาว 2,115  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   12,690   ตร.ม. 
 

6,345,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

ม.8 กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า –  กิ่วเสือ 
จุด กลางดอย – แยกขุนอมลอง 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  ยาว  4,200  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  4  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   16,800        ตร.ม. 
 

8,898,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

ม.8 กองช่าง 

23 โครงการก่อรา้งถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า – กิ่วเสือ 
จุด จากแยกขุนอมลอง 

ก่อสร้างถนน คสล.  ยาว 800  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  4,800   ตร.ม. 

 

3,220,000 
อบจ. 

ม.9 กองช่าง 

รวม   28,254,900   

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 
โรงเรียนแม่สาบดรณุศึกษา  

1. ติดตั้งผนังอลูมิเนียมสีชา 
ขนาดพ้ืนที4่7.62 ตร.ม. 

2. ลื้อถอนผนัง 
ขนาดพ้ืนที่ 21.12 ตร.ม. 

3. ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสีชาพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จ้านวน 4 ชุด 

150,000 รร.แมส่าบฯ กองช่าง 

รวม   150,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  ยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท้าขนมสตรอ
เบอรี่ชีสพาย 

ฝึกอบรมการท้าขนมสตรอเบอรี่ชีสพาย  
จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม   50  คน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท้าขนมบัวลอย
เบญจรงค ์

ฝึกอบรมการท้าขนมบัวลอยเบญจรงค์ 
จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม    50  คน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท้าดอกไม้
กระดาษ 

ฝึกอบรมการท้าดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 
จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม  50  คน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

4. โครงการฝึกอบรมอาชีพการท้าพวงกุญแจ ฝึกอบรมการท้าพวงกุญแจ 
จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม  50  คน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพการพับเหรียญ 
โปรยทาน 

ฝึกอบรมการพับเหรียญโปรยทาน 
จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม  50  คน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ 

รวม   100,000   
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ยุทศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการจดังานสตรอเบอรี่และ 
ของดีอ้าเภอสะเมิง 

1.จัดท้ารถขบวน  จ้านวน 1 คันพร้อมจัดรปูขบวนพาเหรด 
   เข้าร่วมพิธีเปิด 
2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ธิดาสตรอเบอรี ่2561 
3.เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดธิดาชนเผ่า 
4.จัดท้าซุม้นิทรรศการร่วม อปท 
5.ชนะเลิศการประกวดชุดแฟนซสีบายสไตลส์ตรอเบอรี ่
 

150,000 อ.สะเมิง ส้านักงานปลัดฯ 
 

2. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอก
ควันไฟป่า ต้าบลแม่สาบ 
 

1.จัดหน่วยราดตระเวรและการอยู่เวรเพื่อประสานงาน 
   จุดเกิดไฟป่า  

24,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส้านักงานปลัดฯ  
 

3. โครงการ “รักน้้า รักป่า รักษาแผน่ดิน”  1.จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ รวม 1,000 ต้น 
2.ท้าฝายเช็คแดมป์  จ้านวน 3 ลกู 

10,000 ม.5,ม.10 ส้านักงานปลัดฯ  

รวม   184,000   
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4. ยุทศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนต้าบลแม่สาบ 
 

1. จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 80  คน 19,825 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

2. โครงการจดังานประเพณตีักบาตรเทโว
โรหณะ 

1. มีการจัดกจิกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ  1 ครั้ง 
2. มีผู้ร่วมกิจกรรมจ้านวน 200คน 

9,900 
 
 

วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

3. โครงการบวชภาค 
ฤดูร้อน 

1. มีผู้เข้ารับการบรรพชาและอุปสมบถ  18  คน 
2. มีผู้ร่วมงาน  300 คน 

 

39,715 
 

วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

4. โครงการสืบสานงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 1. มีการจัดกจิกรรมสืบสานงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 39,848 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ 

5. โครงการปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง) 1. มีการจัดกจิกรรมปลูกป่าขอฝน ณ ดอยผายอง 
2. มีการด้าเนินกิจกรรมทางศาสนา 

 

19,856 บ้านผายอง  กองศึกษาฯ        

6. โครงการไหว้สา ป๋ารมี สืบฮตี  
ต๋ามฮอย สรงน้้าพระธาตเุจ้า 
ม่อนเปี๊ยะ 

1. จัดกิจกรรมสรงน้้าพระธาตุม่อนเปีย๊ะ 
2. จัดขบวนแห่น้้าสรงและผ้าหม่พระธาตุ 
3. กิจกรรมการกวนข้าวมธุปายาส 

 

49,570 วัดพระธาตมุ่อน
เปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ 

รวม   168,766   
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5. ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการค่ายละครเยาวชนไทย(TYT) ของ
อาสาสมัครหน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  20 คน 
2. มีการน้านักเรียนเข้าคา่ยที่ รร.จุฬาภรณ์ฯ  

จ้านวน 1 ครั้ง 
 

44,600 รร.จุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย 

กองการศึกษา 

2. โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาท้างาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

1. ด้าเนินการจ้างเด็กนักเรียนท้างานช่วงปิดภาคเรียน 
จ้านวน 2 คน เป็นระยะเวลา   50 วัน 

 
14,000 

 

อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

3. โครงการฝึกอบรมคา่ยภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(English Camp) 
 

1. จ้านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมจ้านวน 50 คน 19,955 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ งานของบุคลากรศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด อบต.แมส่าบ 
 

1. ด้าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมโดยมีผู้เข้ารับการ
อบรม จ้านวน 8 คน 

 
19,750 

อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

5. โครงการจดังานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ต้าบลแมส่าบ 
 

1. จัดงานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน  จ้านวน 1 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 100 คน 

29,930 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา        

6. โครงการส่งเสริมคณุภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1. จัดกิจกรรมตลาดนดัทางวิชาการจา้นวน 1 ครั้ง  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 150 คน 

 

9,900 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

7. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

1. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจ้านวน 1 แห่ง     
(3 ฐาน) 

98,991 
 

โรงเรียนแม่สาบ 
ดรุณศึกษา 

 

กองการศึกษา 

8. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

1. โรงเรียน  จ้านวน 1 แห่ง 
2. ศพด.      จ้านวน 6 แห่ง 

594,600 ศพด.และ 
 รร.ในสังกัด 
อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

9. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม 1. โรงเรียน  จ้านวน 5 แห่ง 
2. ศพด.      จ้านวน 6 แห่ง 

 

416,462 ศพด.และ  
รร.ในพื้นที ่

อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

10. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั 1. โรงเรียน  จ้านวน 5 แห่ง 
2. ศพด.      จ้านวน 6 แห่ง 

 

548,000 ศพด.และ  
รร.ในพื้นที ่

อบต.แม่สาบ 
 

กองการศึกษา 

รวม   1,996,152   
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5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

1. ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจา้นวน 885 ตัว 
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ในสัตว ์

จ้านวน 875 ตัว 
 

23,625 ม.1 – ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

1. ด้าเนินการพ่นหมอกควัน ใน 10 หมู่บ้าน  
จ้านวน 2 ครั้ง 

2. เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ้านวน 1 ครั้ง 
3.  

22,031 ม.1 – ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 

3. โครงการหลักประกันสุขภาพต้าบลแม่สาบ 1. โครงการประเมินความเสี่ยงด้านสขุภาพของ
ประชากร อายุ 15-34 ปี  

2. โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพส้าหรับผูสู้งอาย ุ
3.  โครงการด้าเนินงานทันตสุขภาพส้าหรับเด็กก่อนวัย

เรียนและเด็กวัยเรยีน 
4. โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรกุและส่งเสรมิ

สุขภาพชุมชนห่างไกล 
5. โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศกึษาต้าบลแมส่าบ 
6. โครงการเกษตรกรปลอดสารพิษ ชีวิตชาวประชา

ปลอดภัย 
7. โครงการรวมพลังป้องกันภัยโรคไขเ้ลือดออก 
8. โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ 
9. โครงการแมบ่้านร่วมใจสร้างเสรมิสุขภาพด้วยการ

ออกก้าลังกาย 
10. โครงการส่งเสริมการกิน กอด เล่น เล่า เพื่อหนูน้อย

สุขภาพดี มีความสุข 

80,000 ม.1 - ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

4. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่สาบ 1. มีสมาชิกกองทุน  
จ้านวน           คน 

2. จ่ายเงินชดเชยนอน รพ.  
จ้านวน 131 ราย เป็นเงิน 68,700 บาท 

3. จ่ายค่าพาหนะไป รพ.  
จ้านวน 37 ราย เป็นเงิน 5,800 บาท 

4. สงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 
จ้านวน 37 ราย เป็นเงิน 5,800 บาท 

5. สงเคราะห์การคลอดบตุร 
จ้านวน  2 ราย เป็นเงิน  1,000 บาท 

6. ทุนการศึกษา 
จ้านวน 127 ราย เป็นเงิน  25,400 บาท 

7. ช่วยเหลือเหตุวาตภยั 
จ้านวน 22 ราย เป็นเงิน  13,000 บาท 

8. ชดเชยอุบัติเหต ุ
จ้านวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท 

            รวมจ่ายจากกองทุน 175,900 บาท 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 

5. โครงการพัฒนาหมอชาวบ้านในพระราชดา้ร ิ
 ม.1 – ม.10 

ด้าเนินการครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 80,000 ม.1 - ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 

6. โครงการ โภชนาการด ีเติบโตสมวัย
พลานามัยสมบรูณ ์
ม.1 – ม.10  

ด้าเนินการครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 50,000 ม 1 - ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

7. โครงการชุมชนร่วมใจต้านภยัยาเสพติด 
(To Be Number One)  
ม.1 – ม.10 

ด้าเนินการครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 70,000 ม.1 – ม.10 ส้านักงานปลัดฯ 

รวม   375,656   

 

5.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้รับเบีย้ยังชีพ จ้านวน 611 ราย 4,944,200 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการสังคม 

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้รับเบีย้ยังชีพ จ้านวน 200 ราย 
 

1,920,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการสังคม 

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผู้รับเบีย้ยังชีพ จ้านวน 12 ราย 72,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการสังคม 

รวม   6,936,200   

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ยุทศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหา   
ยาเสพตดิ 

1. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันท่ี 31 พ.ค. 61 10,000 
สสส. 

รร.วัดงิ้วเฒ่า ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม   10,000   

 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม ่

1. ตั้งด่านอ้านวยความปลอดภยัให้แกผู่้ใช้เส้นทาง 
ระหว่างวันท่ี 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 

35,600 จุดบริการ 
บ้านแม่ตุงติงและ 

บ้านแม่ขาน 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

1. ตั้งด่านอ้านวยความปลอดภยัให้แกผู่้ใช้เส้นทาง 
ระหว่างวันท่ี 9 – 16 เม.ย. 61 

34,600 จุดบริการ 
บ้านแม่ตุงติงและ 

บ้านแม่ขาน 

ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

3. โครงการฝึกทบทวนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต้าบลแมส่าบ 

1. อปพร ท่ีผ่านการฝึกทบทวนจ้านวน 100 นาย 50,000 อบต.แม่สาบ ส้านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม   120,200   



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

7. ยุทศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการสนับสนุนการบรหิารงานสถานท่ี
กลางศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในเขตอ้าเภอสะเมิง 
 

1. รับเงินอุดหนุนจาก อปท. ใน อ.สะเมิงรวม 4 แห่ง  
แห่งละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท 

2. ด้าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในกิจกรรมของศูนย ์
 

24,000 ที่ว่าการอ้าเภอ 
สะเมิง 

ส้านักงานปลัดฯ  
 

2. โครงกาจัดงานสตรอเบอรี่และของดี 
อ้าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 17 

1. อุดหนุนให้ปกครองอ้าเภอสะเมิง  50,000 ที่ว่าการอ้าเภอ 
สะเมิง 

ส้านักงานปลัดฯ 

รวม   74,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ ำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

            7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการจดัท้าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
 

1. จ้างเหมาด้าเนินการจัดท้าแผนที่แม่บท  100,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง 

2. โครงการรณรงค์การช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่
และภาษโีรงเรือน ที่ดินและภาษีปา้ย 
 

1. จัดท้าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์ จ้านวน 10 ป้าย 8,640 ม.1-ม.10 กองคลัง 

รวม   108,640   

 

 

7.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น้ากลุม่
สตรตี้าบลแม่สาบ 
 

1. อบรมให้ความรู้ พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  
การดูแลตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับ   จ้านวน 50 คน 

10,100 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการสังคม 

รวม   10,100   
 


