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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ต าบล 
แม่สาบบริเวณสายทางหย่อมบ้านวัด 
บ้านปางเติม ม.4  
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ 

217,448 ม.4 กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง 
บ้านนากู่ ม.9 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินตามไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่  

364,560 ม.9 กองช่าง 

รวม   582,008   
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าซุม้นิทรรศการและแสดง 
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน ค่าจ้างเหมาท ารถขบวน ค่าจ้างเหมาจดัรูปขบวน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 
 

148,500 อ.สะเมิง ส านักงานปลัดฯ 
 

2. โครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุหมอก
ควันไฟป่า ต าบลแม่สาบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการป้องกันไฟป่าและควบคมุ
หมอกควันไฟป่า ต าบลแมส่าบ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ 
ประชาสมัพันธ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

5,000 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงานปลัดฯ  
 

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันไฟป่า 
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

36,600 อบต. 
แม่สาบ 

ส านักงานปลัดฯ  
 

รวม   190,100   
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
     4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮตี ตามฮอย 
สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการไห้วสา ป๋ารมี สืบฮตี ตามฮอย 
สรงน้ าพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อท าข้าวมธุปายาส  
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารเพล ค่าจดัตกแต่งสถานท่ี ค่าจา้งเหมาจดัขบวน
แห่น้ าสรงและเครื่องสักการะ เครือ่งเสียง การแสดง และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ี
จ าเป็น 
 

34,650 วัดพระธาต ุ
ม่อนเปี๊ยะ 

กองศึกษาฯ 

รวม   34,650   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

  8 
 

5. ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     5.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจดังาน 
ข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจดังานข่วงกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบล
แม่สาบโดยจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีพร้อมป้ายไวนิล ค่า
ของขวัญรางวัล ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

40,000 อบต.แม่สาบ กองการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ 
 

119,280 รร.และ ศพด.สังกัด  
อบต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี อบต.แม่สาบ   
จ านวน 12 แห่ง อัตราต่อคน คนละ 8 บาท 
 

123,836 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีนตาม
ภารกิจถ่ายโอนโครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายให้แก่โรงเรียนและศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ต าบลแมส่าบ จ านวน 5 แห่ง โดยคดิเฉลีย่ที ่
รายละ 20 บาท/วัน 

55,200 รร.และ ศพด. 
ในพื้นที่ 

ต.แม่สาบ 

กองการศึกษา 

รวม   338,316   
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5.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยจา่ย
เป็นค่า วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการและ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็น  
 

17,909 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

2. โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน 
ในโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่บ้านละ 7,500 บาท 

75,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

3. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
(To Be Number One)  

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

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

4. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

75,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

5. โครงการควบคมุหนอนพยาธิในชุมชน โดยการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน (กม.) หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลแม่สาบ  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการควบคุมหนอนพยาธิในชุมชน 
 

50,000 ม.1 – ม.10 ส านักงานปลัดฯ 

รวม   267,909   
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
 
 

5,000 จุดบริการบ้าน 
แม่ตุงติงและ 
บ้านแม่ขาน 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 

รวม      
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดี
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 19 ประจ าปี 2563 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจดังานสตรอเบอรี่และของดีอ าเภอสะเมิง 
ครั้งท่ี 19ประจ าปี 2563 
 

50,000 ที่ว่าการ 
อ าเภอสะเมิง 

ส านักงานปลัดฯ 

รวม   50,000   

 

 

 


