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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. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบขึ้นโดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สาบไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 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
๑.๑ แผนงานการศึกษา ๑ ๑.๖๔ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๐๒๔ กองการศึกษาฯ
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔ ๒๒.๙๕ ๒,๗๗๙,๐๐๐ ๑๘.๙๖๔ กองช่าง

รวม ๑๕ ๒๔.๕๙ ๒,๙๒๙,๐๐๐ ๑๙.๙๙
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศษฐกิจตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๖ ๙.๘๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๗๕ กองสวัสดิการสังคม
รวม ๖ ๙.๘๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๗๕

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน
๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๕ ๘.๒๐ ๓๔๖,๐๐๐ ๒.๓๖ ส านักงานปลัด

รวม ๕ ๘.๒๐ ๓๔๖,๐๐๐ ๒.๓๖
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนวัฒนธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ิน

๔.๑ แผนงานการศึกษา ๕ ๘.๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑.๑๖ กองศึกษา
รวม ๕ ๘.๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑.๑๖

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒

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.๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด. ๑

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
      ๕.๑ แผนงานการศึกษา ๘ ๑๓.๑๑ ๒,๓๘๒,๖๗๐ ๑๖.๒๖ กองศึกษาฯ
      ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๖ ๙.๘๔ ๒๘๖,๐๐๐ ๑.๙๕ ส านักงานปลัด
      ๕.๓ แผนงานงบกลาง ๕ ๘.๒๐ ๗,๙๓๐,๐๐๐ ๕๔.๑๑ ส านักงานปลัด

รวม ๑๙ ๓๑.๑๕ ๑๐,๕๙๘,๖๗๐ ๗๒.๓๒
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำสงบเรียบร้อย

๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๑.๖๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๗ ส านักงานปลัด
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๔.๙๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๘๒ ส านักงานปลัด

รวม ๔ ๖.๕๖ ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๘๙

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๗. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
     ๗.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔ ๖.๕๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๐๒ ส านักงานปลัด
     ๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๒ ๓.๒๘ ๒๑๐,๐๐๐ ๑.๔๓ กองคลัง
     ๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๑.๖๔ ๑๐,๖๐๐ ๐.๐๗ กองสวัสดิการสังคม

รวม ๗ ๑๑.๔๘ ๓๗๐,๖๐๐ ๒.๕๓
รวมท้ังหมด ๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๖๕๔,๒๗๐ ๑๐๐.๐๐

4



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

29 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

 1. ประเภทครุภัณฑก์ำรเกษตร 

       1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. รถเข็นลากพ่วง  
2 ล้อมอเตอร์ไซค ์
จ านวน 1 คัน 

- ด้ามจับและตัวโครงสร้างท า
จากเหล็กพ่นสี  

- มีกะบะส าหรับบรรทุกสิ่งของ 
ขนาดกว้าง 0.70 ม.  
ยาว 1.00 ม. สูง 0.35 ม.  

- เพลารองรับกะบะเป็นเป็นแบบ
ชนิด 3 เพลา  

- ขาตั้งรถเขนเป็นแบบสปริงคู ่
- ประตูหนา้เปิด ปดิได้  
- ล้อรถขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 

26 น้ิว หุ้มด้วยยางรถ
มอเตอรไ์ซค์ ขนาด 2.5 น้ิว 
 

2,850 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด    √ 
        

 รวม   2,850               

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

30 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

    1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. รถเข็นลากพ่วง  
2 ล้อมอเตอร์ไซค ์
จ านวน 1 คัน 

- ด้ามจับและตัวโครงสร้างท าจาก
เหล็กพ่นสี  

- มีกระบะส าหรับบรรทุกสิ่งของ 
ขนาดกว้าง 0.70 ม. 
ยาว 1.00 ม. สูง 0.35 ม.  

- เพลารองรับกระบะเป็นเป็น
แบบชนิด 3 เพลา  

- ขาตั้งรถเขนเป็นแบบสปริงคู ่
- ประตูหนา้เปิด ปดิได้  
- ล้อรถขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 

26 น้ิว หุ้มด้วยยางรถ
มอเตอรไ์ซค์ ขนาด 2.5 น้ิว 
 

2,850 รร.แมส่าบฯ กองการศึกษาฯ    √         

 รวม   2,850               

 

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

31 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

2. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 

       2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. เครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 

1.4แรงม้า  
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
 

9,500 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด     √ 
       

 รวม   9,500               

    2.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. เครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 

1.4แรงม้า  
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
 

9,500 รร.แมส่าบฯ กองการศึกษาฯ     √ 
       

 รวม   9,500               



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

32 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

3. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

       3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ตู้เอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนทึบ 
ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 ตู ้

- ตู้บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 
- โครงสร้างท าจากเหล็กพ่นส ี
- ภายในมีชั้นเหล็ก 2 แผน  

ปรับระดับได้  
- พร้อมกุญแจล็อค 
- ขนาด 118.4 x 40.6 x  

87.4 ซม. 
 

2,900 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด    √ 
        

2. เก้าอี้แถวโพล ี
ชนิด 4 ที่น่ัง 
จ านวน 1 แถว 

- โครงสร้างท าจากเหล็กยาว 
- ที่น่ังท าจากโพลีโพพีลีน  

จ านวน 4 ที่น่ัง 
- ปลายขามยีางปรับพ้ืนท่ี  
- ขนาด 205 x 51 x 78 ซม. 

 

2,500 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด    √ 
        

 รวม   5,400               

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

33 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

   3.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)  

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. เก้าอี้ท างาน  
จ านวน 2 ตัว  

- โครงสร้างเหล็กบุฟองน้ า 
หุ้มด้วยหนังเทียม  

- มีที่เท้าแขนสองข้างและ  
มีพนักพิงหลัง 

- มีโช๊คสามารถปรบัระดับ 
ขึ้น-ลงได้  

- สามารถสวิงหลังได้  
- ขนาด 60 x60 x 89 ซม. 

 

3,200 อบต.แม่สาบ กองคลัง    √ 
        

2. ตู้เอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนทึบ 
ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 ตู ้

- ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลื่อน
ทึบ ขนาด 4 ฟุต  

- ภายในมีชั้นเหล็ก 2 แผ่น  
ปรับระดับได้  

- ขนาดตู้ 118.4  x 40.6 x 
87.4 ซม. 
 

2,900 อบต.แม่สาบ กองคลัง    √ 
        

 รวม   6,100               

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

34 
 

แบบ ผด.๐๒/1 

3.3 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ตู้เอกสารเหล็ก 
แบบช้ันโล่ง  
40 ช่อง 
จ านวน 4 ตู ้

- ตัวโครงสร้างท าจากเหล็กพ่นส ี
- มีล้อสามารถเลื่อนได้  
- ขนาดตู้ 92 x 31.1 x  

180.5 ซม.  
-    ความจุ 40 แฟ้ม   
 

14,000 รร.แมส่าบฯ กองการศึกษาฯ    √ 
        

2. เก้าอี้แถวโพล ี
ชนิด 4 ที่น่ัง 
จ านวน 4 แถว 

- โครงสร้างท าจากเหล็กยาว 
- ที่น่ังท าจากโพลีโพพีลีน 

จ านวน 4 ที่น่ัง 
- ปลายขามยีางปรับพ้ืนท่ี  
- ขนาด 205 x 51 x 78 ซม. 

 

10,000 รร.แมส่าบฯ กองการศึกษาฯ    √ 
        

 รวม   24,000               

 

 

 

 

 

 



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

3.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ตู้เอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อน
กระจก  
ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 ตู ้

- ตัวโครงสร้างท าด้วยโลหะพ่นสี  
- ภายในมีชั้นเหล็ก 2 แผ่น  

ปรับระดับได้  
- ขนาดตู้ 118.4 x 40.6 x 

87.4 ซม.  
- บานประตเูป็นแบบกระจก 

สามารถเลื่อนได้ พร้อม 
กุญแจล็อคได ้
 

3,200 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

   √ 
        

รวม   3,200               

3.5 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู ้

- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน  
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

5,500 อบต.แม่สาบ กองช่าง    √ 
        

รวม   5,500               



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 

       4.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. บันไดอลมูิเนียม 
แบบพับ 

- ท าจากอลูมิเนยีมหนา 1.8 มม. 
- ทรง A จ านวน 11 ช้ัน  
- ขึ้น-ลงได้ 1 ทาง  
- ความสูงขณะพับ 332 ซม.  
- ความสูงขณะกาง 328 ซม.  
- มียางหุ้มปลายขาตั้งบันได 

2,050 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด    √ 
        

 รวม   2,050               

   4.2 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. บันไดอลมูิเนียม 
แบบพับ 

- ท าจากอลูมิเนยีมหนา 1.8 มม. 
- ทรง A จ านวน 11 ช้ัน  
- ขึ้น-ลงได้ 1 ทาง  
- ความสูงขณะพับ 332 ซม.  
- ความสูงขณะกาง 328 ซม.  
- มียางหุ้มปลายขาตั้งบันได 

2,050 รร.แมส่าบฯ กองการศึกษาฯ    √ 
        

 รวม   2,050               



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

5. ประเภทครุภัณฑ์งำนคอมพิวเตอร์ 

       5.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป (งำนบริหำรทั่วไป) 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  

- คุณสมบัติตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ณ วันท่ี 
23  พฤษภาคม  2561 ของ
กระทรวง ICT  
รายการล าดับที่ 13 
 

21,000 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด   √ 
         

 รวม   21,000               

5.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)  

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1  

- คุณสมบัติตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 
23  พฤษภาคม  2561  

- ของกระทรวง ICT  
- รายการล าดับที่ 8 

22,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง   √ 
         

 รวม   22,000               



     บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถิ่น 
   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒/1 

6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 

6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์
รำยละเอียดของ 

ครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. กล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจติอล  
ความละเอียด 20 
ล้านพิกเซล 

  จ านวน 1 เครื่อง 

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact 
Digital Camera)  

- มีระบบแฟลชในตัว 
- สมารถถอดเปลีย่นสื่อบันทึก

ข้อมูลได้  
- สามารถโอนถ่ายข้อมลูจาก

กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้  

- มีกระเปา๋บรรจุกล้อง 
 

19,300 อบต.แม่สาบ กองช่าง   √ 
         

รวม   19,300               

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  5 
 

แบบ ผด.๐๒ 

1. ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีน
โรงเรียนแม่สาบดรณุศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบโรงเรียน     
แม่สาบดรณุศึกษา โดยการทาสีอาคารเรยีน  
จ านวน  2 หลัง  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
1,106.00 ตารางเมตร 
 

150,000 รร.แมส่าบ
ดรุณศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

        √    

รวม   150,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  6 
 

แบบ ผด.๐๒ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสาย
กองกลาง บ้านแม่ขาน ม.1 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

205,000 ม.1 กองช่าง 

  

√ 

         

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอย 1   
ทางไปป่าช้า บ้านอมลอง ม.2 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

300,000 ม.2 กองช่าง  √ 
          

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอย 2 ทางไป
โบสถ์ครสิต์ บ้านอมลอง ม.๒ 
 
 

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

109,000 ม.2 กองช่าง   √ 
         

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณถนนสาย
ทางเข้าดง  
บ้านงาแมง ม.๓ 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 128.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 384.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

200,000 ม.3 กองช่าง           √ 
 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  7 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยโรงสีชุมชน
บ้านปางเติม ม.๔ 
 
 

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

236,000 ม.4 กองช่าง       √ 
     

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายห้วย
เหี๊ยะ บ้านปางเติม ม.4 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 105.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 315.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

165,000 ม.4 กองช่าง        √ 
    

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณถนนสายแม่ตุง
ติง-ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง ม.5 
(ชม.ถ.173-006) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 104.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 418.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

239,000 ม.5 กองช่าง      √ 
      

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอยโบสถ์ครสิต์  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  112.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 448.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

260,000 ม.6 กองช่าง     √ 
       



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณซอย 1  บ้าน
หาดหาดส้มป่อย ม.7 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 90.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

47,000 ม.7 กองช่าง   √ 
         

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอยข้างบ้าน
นายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย 
ม.7 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 231.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

122,000 ม.7 กองช่าง    √ 
        

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณซอยข้างศาลา
วัดหาดส้มป่อย ม.7 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

63,000 ม.7 กองช่าง    √ 
        

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยขึ้นป่าช้า
บ้านง้ิวเฒ่าใต้ บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

158,000 ม.8 กองช่าง          √ 
  



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

  9 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบบริเวณซอยข้างวัดนากู่ 
บ้านนากู่ ม.๙ 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 690.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 
 

375,000 ม.9 กองช่าง    √ 
        

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่สาบ บรเิวณถนนสาย 
ทุ่งต้นเติม บ้านทุ่งยาว  
หมู่ที่ 10 
  
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 193.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 579.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

300,000 ม.10 กองช่าง     √ 
       

รวม   2,779,000               

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
การจับผ้าและผูก
ผ้าประดับ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมการจับและผูกผ้าประดับ โดยจ่ายเป็นค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ     √        

2. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนม
กล้วยอบเนยน้ าผึ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝีก
อบรมการท าขนมกล้วยอบเนยน้ าผึ้ง โดยจ่ายเป็น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดืม่และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ      √ 
      

3. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าผ้า
เช็ดมือแบบแขวน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรม
การท าผ้าเชด็มือแบบแขวน 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ       √ 
     

4. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท า 
ไม้กวาดอกหญ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่ าเนินโครงการอบรมการท าไม้กวาด
ดอกหญ้า โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็น 
 
 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ        √ 
    



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
อาชีพการจัด
ดอกไม ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการจดัดอกไม้โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ         √ 
   

6. โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพ 
จักสานส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจักสานส าหรับผูสู้งอายุ  
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 
 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ           √ 
 

รวม   110,000               

 

 

   

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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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.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการจดังานสตรอว์  
เบอร์รี่ของดีอ าเภอ สะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ  
จัดงานสตรอว์เบอรร์ี่และของดีอ าเภอสะเมิง 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  
โดยจ่ายเป็น 
1.ค่าจ้างเหมาจดัท าซุ้มนิทรรศการและ 
   แสดงผลติภณัฑ์ชุมชน  
2.ค่าจ้างเหมาท ารถขบวน 
3.ค่าจ้างเหมาจดัรูปขบวน  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

150,000 อ.สะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

 

   √ 
        

2. โครงการชุมชนปลอดขยะ
ต้นแบบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ โดยจ่ายเป็นค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรับซื้อขยะ ค่าจ้างเหมา
บริการตา่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

100,000 ม.4,ม.8 ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

    √ 
       

3. โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า 
ต าบลแมส่าบ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ป้องกันไฟป่าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมในการจดัการปญัหาไฟป่าและหมอก
ควัน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

16,000 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.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 

30,000 ม.5,ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

         √ 
  

รวม   346,000               
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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.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการบวชภาค 
ฤดูร้อน  

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
บวชภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
จัดเตรียมสถานท่ีจัดขบวนแหลุ่กแก้วและแห่นาค 
ซอพ้ืนเมือง เรียกขวัญลูกแก้ว ค่าภัตตาหารเพล 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √ 
     

3. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสืบ
สานงานประเพณีปี๋ใหมเ่มือง โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา่จัดสถานท่ี  
ท าซุ้มกิจกรรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ       √ 
     

4. โครงการปลูกป่า 
ขอฝนวันพืชมงคล 
(ผายอง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด า เนนิโครงการ
ปลูกป่าของฝน โดยจ่ายเป็นค่าภตัตาหารเช้า 
และเพล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 

20,000 ดอยผายอง กองศึกษาฯ        √ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการ ไหว้สา 
ป๋ารมี สืบฮีต  
ตามฮอย สรงน้ าพระ
ธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 
ไห้วสา ป๋ารมี สืบฮีต ตามฮอย สรงน้ าพระธาตุ
เจ้าม่อนเปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดเุพื่อท าข้าว
มธุปายาส  ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารเพล ค่าจัด
ตกแต่งสถานท่ี ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่น้ าสรง
และเครื่องสักการะ เครื่องเสียง การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

50,000 บ้าน 
หาดสม้ป่อย 

กองศึกษาฯ            √ 
       

รวม   170,000               
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5. ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรด าเนินโครงการ
ค่ายละครเยาวชนไทยของอาสาสมัครหน่วย
สันติภาพสหรัฐอเมริกาเพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินการตามโครงการ 
 
 

45,000 รร.จุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย 

กอง
การศึกษา 

    √ 
       

2. โครงการจดังาน 
ข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจดังานข่วง
กิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลแมส่าบโดย
จ่ายเป็นค่า จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อม
ป้ายไวนิล คา่ของขวัญรางวัล ค่าอาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 
 
  

40,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

  √ 
         

3. โครงการฝึกอบรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English Camp) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น  
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
การศึกษา 

   √ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการส่งเสริมคณุภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ส่งเสริมคณุภาพศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ เช่น 
กิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร , กิจกรรมตลาด
นัดวิชาการทางการศึกษา ,กิจกรรมทัศน
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยจา่ยเป็น ค่าจดัเตรียมสถานท่ี 
ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมเต็นท์นิทรรศการ  
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหาร คา่อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจ้างเหมารถรับส่ง ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบัตรเข้าชมรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 
 
 

50,000 ศพด.แม่ตุงติง กอง
การศึกษา        

   √ 
 √ 

 √ 
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 
 

842,710 รร.และ ศพด.
สังกัด  

อบต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา √ 

  √ 
  √ 

  √ 
  

7. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรยีนที่เรียนในโรงเรยีนและศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ  
จ านวน 12 แห่ง อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 
 

596,960 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา 

            

8. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียนตามภารกจิถ่ายโอน 
โครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
ต าบลแมส่าบ จ านวน 5 แห่ง โดยคิดเฉลีย่ 
ที่รายละ 20 บาท/วัน 
 

768,000 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กอง
การศึกษา 

 √ 
 √ 

   √ 
 √ 

  

รวม   2,382,670               
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5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ 

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

36,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

      √ 
     

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

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

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

        √ 
   

3. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าฯ ตา้นภัย
มะเร็งเต้านม 

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) 
หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ 
        



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ (To Be 
Number One)  

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) 
หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 
รณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(To Be Number One) 
 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ 
        

5. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) 
หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์
 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ 
        

6. โครงการควบคมุหนอนพยาธิ
ในชุมชน 

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) 
หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมหนอนพยาธิในชุมชน 
 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

   √ 
        

รวม   286,000               

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

21 
 

แบบ ผด.๐๒ 

5.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 
 

5,502,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

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

2,208,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

    √        

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
พ.ศ.2548 
 

90,000 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

22 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละ 

เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลแมส่าบ 

โดยจ่ายสมทบในส่วนของ อปท. 
ยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา
ประชาชน 1 ส่วน : อปท. 1 ส่วน :  
และรัฐบาล 1 ส่วน 
 
 

50,000 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

           √ 

5. โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพต าบลแมส่าบ (สปสช) ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รบัอุดหนุน
จากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
 

80,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

  √ 
         

รวม   7,930,000               

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

23 
 

แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ ค่าจ้าง
จัดท าซุ้มนิทรรศการ รางวัลการประกวด 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,000  ส านักงาน 
ปลัดฯ 

        √ 
   

รวม   10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

24 
 

แบบ ผด.๐๒ 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย
โครงการ 
 

35,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

  √ 
         

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ค่าจดัท าป้าย
โครงการ 
 

35,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
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   120,000               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

25 
 

แบบ ผด.๐๒ 

7. ยุทศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 

50,000 รร.กรีนเลค 
รีสอร์ท 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

   √ 
        

2. 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  

 
√ 

           

3. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน โดยจ่ายเปน็
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าจา้งเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

10,000 ต าบลแมส่าบ ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

     √ 
      



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

26 
 

แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการจดังานสตรอว์เบอรี่
และของดีอ าเภอสะเมิง  
ครั้งท่ี 18  
ประจ าปี 2562 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสะเมิง ตามโครงการจัด
งานสตรอว์เบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง  
ครั้งท่ี 18  ประจ าปี 2562  

50,000 อ าเภอสะเมิง กองคลัง    √ 
        

รวม   150,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งเหมารวบรวมและบันทึก
ข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

200,000 อบต.แม่สาบ กองคลัง    √ 
        

2. โครงการรณรงค์การช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
โรงเรือน ท่ีดินและภาษีป้าย 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์   
ป้ายไวนิล คา่จ้างเหมาบริการต่างๆ 

10,000 ม.1-ม.10 กองคลัง    √ 
        

รวม   210,000               

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการฝึกอบรมการน า
เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศมาใช้
พัฒนากลุ่มสตรีต าบลแม่สาบ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการน าเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น 
 

10,600 อบต.แม่สาบ กองสวัสดิการ
สังคม 

         √ 
  

รวม   10,600               
 

 

 

   

 

 


