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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 110.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หูช้าง
ไม่น้อยกว่า  24.825 ตรม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 354.825 ตรม. พรอ้มลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 
 

187,000 ม.1 กองช่าง 

  

 

         

2. โครงการก่อสสรา้งถนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายห้วยไมย้าง 
บ้านอมลอง ม.2 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

394,000 
 

ม.2 กองช่าง     
 

        

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายทุ่งหลวง 
บ้านงาแมง ม.3 
 

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

200,000 
 
 
 
 
 
 

ม.3 กองช่าง           
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
เสรมิเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้าน 
บ้านปางเติม ม.4 
(ชม.ถ.173-008) บริเวณ
หย่อมบ้านตะวันตก 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 176.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นท่ีหูช้างไม่
น้อยกว่า 35.00 ตรม. หรือมีพื้น
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 739.00 ตรม. 
พร้อมลงดินตามไหล่ทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที ่

441,000 ม.4 กองช่าง        
 
 

     

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างทาง คอนกรีตเสรมิเหล็ก
ถนนสายแมตุ่งติง–ทุ่งโป่ง 
บ้านแม่ตุงติง ม.5 
 

ปากรางกว้าง 3.00 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร 
ยาวรวม 95.00 เมตร 
 แบบมีฝาปิดคอนกรีต 
 

244,000 ม.5 กองช่าง        
 
 

     

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายทางบ้าน
ห่าง บ้านขุนสาบ ม.6 
 

ปากรางกว้าง 3.00 เมตร  
ยาวรวม (2ช่วง) 225.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 675.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

353,000 
 

ม.6 กองช่าง        
 
 

     

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตรทางขึ้นอ่างเก็บ
น้ าประปา บ้านหาดสม้ป่อย  
ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

79,000 ม.7 กองช่าง         
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
เสรมิเหล็ก ถนนเข้าพ้ืนท่ี
การเกษตร ทางเข้าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยป่ากล้วย บ้านหาดสม้ป่อย 
ม.7 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 95.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มื้นที่หูช้างไม่น้อย
กว่า 11.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมน่้อยกว่า 
296.30 ตารางเมตร พร้อมลงดนิตาม
ไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

156,000 ม.7 กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสายห้วยปาง
ตอง บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า240.00 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 
 

125,000 ม.8 กองช่าง           
 
 

  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ถนนสายทางบ้านง้ิวเฒ่า 
(บริเวณสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน) บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10.10 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

283,000 ม.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      กองช่าง         
 
 

    

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ถนนสายบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่ง
ยาว ม.10 

ขนาดปากรางกว้าง 3.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
ยาวรวม 85.00เมตร แบบมฝีาคอนกรีต 
 

208,000 ม.10 กองช่าง             

รวม    2,670,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

 

1.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว 
คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรยีน
แม่สาบดรณุศึกษา 

ประตู คสล.พร้อมประตูเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร  
สูง 1.80 เมตร 
ก่อสร้างรั้ว คสล. 
สูง 1.50 เมตร 
ยาวรวม 30.00 เมตร  
ก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเรียน 
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 54.00 ตรม. 

136,000 รร.แมส่าบ 
ดรุณศึกษา 

กองช่าง             

รวม   136,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ผู้ปลูกหญ้าหวานสู่
ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานสู่นับบมาจร
ฐานเกษตรอินทรียไ์ทย โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

4,800 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

         
√ 

   

2. โครงการนวดแผน
ไทยเพื่อสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่ตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 
 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

      
√ 

      

3. โครงการฝึกอบรม
การจับผ้าและผูกผา้
ประดับ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจับผ้าและผูกผ้า
ประดับ โดยจ่ายเป็นค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ วะสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

       
√ 
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ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการฝึกอบรม
การท าหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมการท าหน้ากากอนามยัแบบผ้า โดยจ่าย
เป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดอุุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น  
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

        
√ 

    

5. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการจัดดอกไม ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการจดัดอกไม้ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

         
√ 

   

6. โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนมจีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการท าขนมจีบ โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

20,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 

         
√ 

  

7. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพจักสาน
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจักสาน ส าหรับผูสู้งอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,000 อบต.แม่สาบ กอง
สวัสดิการ 

           
√ 

 

รวม   114,800               

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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  
เบอร์รี่และของดีอ าเภอ 
สะเมิง ประจ าปี พ.ศ.2564  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดั
งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอ าเภอสะเมิง  
ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดท าซุ้มนิทรรศการ แสดงผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ค่าจ้างเหมาท ารถขบวน รูปขบวน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

170,000 อ.สะเมิง ส านักงาน 
ปลัดฯ 

 

     
√ 

       

2. โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ป้ายราคารับซื้อขยะ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุในการท าปุ๋ยหมัก รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 

50,000 อบต. 
แม่สาบ                                                                                                                                                                                                                   

ส านักงาน 
ปลัดฯ  

 

            
√ 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โดยจา่ยเป็นค่าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

100,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
√ 

      

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอกควนัไฟป่า ต าบล
แม่สาบ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
ความพร้อมในการจดัการปญัหาไฟป่าและหมอก
ควัน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่า
ป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็ 

5,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

       
√ 

     

5.  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยจ่ายเป็น
ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม 
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

50,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

       
√ 

     

6. โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจ่ายเป็นค่าป้า
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าอืม่ ค่าต้นกล้า
แฝด ค่าพันธ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

10,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

        
√ 

    

รวม   385,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟืน้ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 

     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนต าบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนต าบลแม่
สาบ โดยจ่ายเป็น คา่เตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็น 
 

20,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ        
√ 

     

2. โครงการบวชภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการบวช
ภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจัดขบวนแห่
ลูกแก้วและแห่นาค ค่าจ้างซอพ้ืนเมือง ค่า
ภัตตาหารเพลเลี้ยงภิกษุและสามเณรที่บวช และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

40,000 วัดแม่ตุงติง กองศึกษาฯ        
√ 

     

3. โครงการปลูกป่าขอฝน
วันพืชมงคล (ผายอง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปลูก
ป่าขอฝน (ผายอง) โดยจา่ยเป็นค่าภัตตาหารเช้า
และเพลถวายพระสงฆ์ ค่าท าอาหารเลีย้งส าหรับ
ผู้มาร่วงาน พร้อมจัดเก็บขยะหลังเสร็จงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

20,000 ผายอง 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.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการไหว้สาป๋ารมี 
สืบฮตี ต๋ามฮอย สรงน้ า
พระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตจ่ายในการด าเนินโครงการ
ไหว้สาปา๋รมี สืบฮตี ต๋ามฮอยพระธาตุเจ้าม่อน
เปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อท าข้าวมุปยาม 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารเพลเลี้ยงพระสงฆ์ 
ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี จดัขบวนแห่น้ าสรงและ
เครื่องสักการะ 

50,000 วัดพระธาตุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ              
√ 

      

5. โครงการสืบสานงาน
ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 
(ประเพณสีงกรานต์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสืบ
สานงานประเพณี ปี๋ใหมเ่มือง โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คา่จ้างเหมา
สถานท่ี เงินรางวัลกิจกรรม ค่าจา้งท าซุ้ม
นิทรรศการ 

40,000  กองศึกษาฯ        
√ 

     

รวม   170,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงงการข่วงกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมป้ายไวนิล 
ค่าของขวัญของรางวัล กิจกรรมการประกวด
แข่งขัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดอุุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

40,000 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา     
√ 

        

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วรต าบลแม่สาบ 

1,044,800 รร. และศพด.
ในพื้นที่  

ต.แม่สาบ 

กอง 
การศึกษา 

            

3. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อจายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้
เด็กนักเรยีนที่เรียนในโรงเรยีนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ 
จ านวน 11 แห่ง อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 

657,280 รร.และศพด. 
ในพื้นที่  

ต.แม่สาบ 

กอง 
การศึกษา 

            

4. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
(งบเงินอุดหนุน) 

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

792,000 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กองการศึกษา    
 
 

         

รวม   2,554,080               
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แบบ ผด.๐๒ 

5.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. 

โครงการป้องกันและระงับ
โรคระบาด โรคตดิต่อตา่งๆ 
ในพื้นที่ต าบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ป้องกันและระงับโรคระบาด โรคตดิต่อต่างๆ
ในพืน้ท่ี ต าบลแม่สาบ โดยจา่ยเปน็ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ 
ค่อาหารว่างและเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็น 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

                                                      
√ 

    

3. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าฯ ตา้นภัย
มะเร็งเต้านม อุดหนุน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านมโดยการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
 
 
 

19,500 
 
 
 
 
 
 

ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

                                    



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ อุดหนุน 

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

99,500 ม.1 – ม.10 ส านักงาน
ปลัดฯ 

    
 

        

5. 

โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉิน
และแจ้งเหตุสาธารณภัย 
(การแพทย์ฉุกเฉิน) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและแจ้งเหตสุาธารณภัย
(การแพทย์ฉุกเฉิน) โดยจา่ยเป็นคา่จ้างเหมา
พนักงานประจ ารถรับส่งผู้ป่วย กรณีเหตุ
ฉุกเฉิน (EMS) ค่าจ้างเหมาเวรปฏบิัติงาน 
 

90,000 อบต.แม่สาบ 
ส านักงาน

ปลัดฯ 
            

6. 
โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) หมู่ที1่ – 10 
ต าบลแมส่าบ 
 

81,000 ม.1 – ม.10 
ส านักงาน 

ปลัดฯ 
            

รวม   376,000               

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

5.3  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 
 
 

4,611,260 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

            

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

1,529,600 ม.1.-ม.10 กองสวัสดิการ
สังคม 

     
 
 

       

3. โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

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.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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) ไมน่้อยว่า
ร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รบัอุดหนุน
จากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
 
 
 

80,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            

รวม   6,360,860               

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าบอร์ด
นิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

10,000 อบต.แม่สาบ ส านักงานปลัด          
√ 

   

รวม   10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็น 

5,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

   
√ 

         

2. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น คา่จ้าง
เหมาจดัท าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีจ าเป็น 

5,000 จุดบริการบ้าน
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

       
√ 

     

3. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่า ลงทะเบียน ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

60,000 อบต.แม่สาบ ส านักงาน 
ปลัดฯ 

    
√ 

        

รวม   70,000               



บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
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แบบ ผด.๐๒ 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอสะเมิง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการให้การช่วยเหลือของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการศูนย ์
 
 
 

40,000 ที่ว่าการ
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงาน
ปลัดฯ  

 

            

2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน โดยจา่ยเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงกากร ค่าจ้าเหมาบริการต่างๆ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

10,000 ต าบลแมส่าบ ส านักงาน
ปลัดฯ  
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ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

3. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่า
พาหนะ  ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร อาหารว่า 
เครื่องดื่ม ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

200,000  ส านักงาน 
ปลัดฯ 

            
√ 

4. โครงการจดังานสตรอว์เบอรี่
และของดีอ าเภอสะเมิง  
ครั้งท่ี 20ประจ าปี 2564 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนิน
โครงการจดัานสตรอว์เบอร์รี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 20ประจ าปี 2564 

50,000 อ าเภอสะเมิง ส านักงาน
ปลัดฯ 

     
√ 

       

รวม   300,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7.2  แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่า จ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างเหมารวบรวมและบันทึกข้อมูล 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับการจดัท าข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน แล0ะค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็น  

440,000 อบต. 
แม่สาบ 

กองคลัง   
√ 

          

2. โครงการรณรงค์การช าระภาษี
ตรงเวลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์การช าระภาษีตรงเวลา โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ คา่ป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

20,000 อบต. 
แม่สาบ 

กองคลัง    
√ 

         

รวม   460,000               
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แบบ ผด.๐๒ 

7.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการ
ใช้อินเตอร์เน็ต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอรเ์บื้องต้นและการ
ใช้อินเตอร์เน็ต โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ป้าย
ประชาสมัพัธ์โครงการ คา่อาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 

10,600 อบต.แม่
สาบ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

       
 
 

 
√ 

    

รวม   10,600               
 


